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УКРАЇНЦІ, УКРАЇНА, ТРИПІЛЛЯ: 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЕД ІШАСТР 
І. Українська мова й санскрит 
Санскрит (дослівно «оброблена, культурна») - мова давньоін¬ 

дійської культури, літератури й культового дійства, у деяких сферах 
культурного, наукового й релігійного життя вжиткова й досі. Вважа¬ 

ється священною, винахід її індійська традиція приписує Сарасваті 
- богині знань, красномовства й мистецтв, дружині бога-творця сві¬ 

ту Ьрахми. який у тризубі уособлює праве вістря (у Києві є ансамбль 
індійського танцю «Сарасваті»), Розрізняють чотири різновиди сан¬ 

скриту: ведійський санскрит, яким написані чотири веди (чатурве- 

да) - найдавніші індійські пам'ятки, епічний санскрит, яким напи¬ 

сані обидві епічні поеми Давньої Індії - «Махабгарата» й «Рамаяна», 

класичний санскрит - мова решти художньої, наукової і релігійної 
літератури та буддійський санскрит - мова різноманітної літерату¬ 

ри, пов’язаної з буддизмом, найпоширенішою нині в світі релігією за 
числом віруючих. Найдавнішим є ведійський санскрит, інакше - ве¬ 

дійська мова. Між санскритом і українською мовою існує виняткова 
подібність як у граматичній будові, тотожності численних префіксів, 
суфіксів, часток, наявності відмінків і відмінкових закінчень, кличної 
форми, так і в основному лексичному фонді: 

терміни спорідненості: тата - тато, мата-матар - мати- 

матір, нана - неня, дада - дід, пардаоа - прадід, девар - дівер, бграта 
- брат, свастрі - сестра, свасур - свекор, суну - син, відгва - вдова, на- 

водга - невістка, снуша - синова (рос. сноха); 

частини тіла: маса - ніс. анкха - око. беру - брова, ошпіха - уста, 

/ріва - шия, пада - п'ята, хаста - кисть, мурдга - обличчя (нор. мор¬ 

да), паршва - перса, стана - стан, груди; 

займенники: ту - ти. сваям - сам, свій - свій, твої - твій, маї 
- мій, катара - котрий, татсама - той самий, анья - інший, етад - 

цей, тат - той; 

числівники: дві - два. трі - три, чатура - чотири, панча - 

п'ять, даса - десять, иіата - сто. убга - обидва (оба). б агу та - бага¬ 

то. двітій - другий, трітій - третій, шаштха - шостий; 

прикметники: пурна - повний, дір/ха - довгий, крішна - гарний 
(пор. красний), прія - приємний, сваччха - свіжий, шоста - світлий, 

нова - новий, юва - юний, сукха - сухий, тан/а - тугий, нан/а - на- 
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гий. упікріта - відкритий, віхваліт - схвильований, паріпурна - пере¬ 

повнений; 

іменники: уда - вода, муиіа - миша, шула - шило, мине а - м'ясо, 

дгама - дім. ніша - ніч. тама - тьма, авіка - вівця, біджа - зерно (укр. 

збіжжя), пхена - піна, дгвані - дзет, набгаса - небеса, самбгар - собор, 

раса - роса, двара - двері, /ірі - гора, ватар - вітер, гіма - зима, юшіка 
- юшка, чаиіака - чашка, коша - кіш. плавана - плавання, паріварта- 

на - переміна (досл. перевертання), мадгумакхі «бджола», досл. медо- 

муха; 

дієслова: смаяті - сміятися, рудаті - ридати, бгаяті - бояти¬ 

ся, плаваті - плавати, кагаті - казати, наштаті - нищити, бга/а- 

ті - бігати, кхелаті - гуляти, ліп'яті - ліпити, лубг'яті - любити, 

будг'яті - будити, джіті - жити, кіиаяті - сяяти, чуматі - цілува¬ 

ти (пор. цьомати), піті - пити, ліг яті - лизати, податі - падати, 

джняті - знати, ведаті - відати тощо. 

Тому недарма саме індійські мовні факти у багатьох випадках 
дозволяють задовільно пояснити давні й сучасні українські реалії то¬ 

ді, коли засоби інших мов. в тому числі й слов'янських, уже нібито 
вичерпані. Це тим зрозуміліше. що на давньоукраїнських теренах іс¬ 

нувала навіть не одна (колись, певно, таки одна), а дві малі Індії: Он- 

дика біля Керченської протоки, давнього Боспору Кімерійського, про 
яку пише Геродот у V ст. до н е., і Ондська Скіфія у низів'ях Дніпра. 

Саме сюди, іще за дохристиянськими уявленнями українців, через 
три тижні допливала кинута в сивий Славутич шкаралуща з вели¬ 

кодніх крашанок і сповіщала тамтешнім божим людям, праведникам 
рахманам брахманам. що настає їхнє, велике свято - Рахманський Ве¬ 

ликдень. А особливість цього свята та. що з-поміж усіх слов'янських 
народів воно відоме лише українцям. 

Ці дві Сіндики-Індії античні автори згадують упродовж тися¬ 

чоліття, починаючи з V сг. до н.е., хоча зрозуміло, що вони існували 
й значно раніше від цих перших писемних згадок. Від Чорного моря 
до Закарпаття засвідчена присутність із найдавніших часів індійсько¬ 

го етносу. що входив до ранньодержавного утворення на півдні Укра¬ 

їни - Воспорської держави, яка проіснувала майже тисячоліття і, зви¬ 

чайно ж, мала величезний і різноманітний вплив на тутешні наро¬ 

ди та їхню історію. Саме Гі наступницею стала Киеворуська держава, 

з якої нині переважно й починають вивчати українську історію, хо¬ 

ча до неї були могутні Кімерійська. Скіфська та Ьоспорська держави. 

А кімерійці-кімери-сівери. скіфи-сколоти, таври-поляни-руси - авто¬ 

хтони в Давній Україні, тільки писемні пам’ятки знають їх тут при- 
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наіімні три тисячоліття. 
Тож на теренах України звучав і санскрит, неоціненний для зро¬ 

зуміння і пояснення багатьох українських реалій, давніх і сучасних. У 
пам'ятках на санскриті, надто в чотирьох ведах і двох епосах, безліч 
гочок дотикання з Україною, українцями, українським фольклором, 

побутовою, обрядовою і весільною термінологією, назвами, іменами, 

прізвищами. Індійські веди. "Махабгарата" й “Рама я на" важливі для 
українця не тільки як унікальні літературні пам'ятки, але і як безцінні 
історичні джерела, де збереглося чимало такого, що в слов’ян узагалі, 
а в українців зокрема втратилося або збереглося лише фрагментар¬ 

но. Донедавна малозалучуиаш. нині вони проливають нове і яскраве 
світло на нашу багатовікову історію і культуру, часто-густо обібрану 
й перекручену, на пояснені поверхово чи й зовсім хибно давні й сьо¬ 

гочасні українські реалії. На зразок того, скажімо, що України означає 
"окраїна", л українці - "окраїнні" і що постали ці назви десь у XIІ-X111 

сг. Хоча насправді значення їх зовсім інше, і вони - набуток найдавні¬ 

ших історичних часів. 

У ведах, "Рамаяні" й "Махабгараті" згадуються племена, що їх 
античні автори фіксують на теренах давньої України. Веди знають ца¬ 

рів з іменами Судас і Сомок, які нині побутують у сучасних українців 
як прізвища Судас (похідне Сдасіок) і Сомок (похідне Савмак), а "Ма¬ 

хабгарата" - царів з іменами Кгіїима. Вгішмака. Нагушравас. Бгурічірч- 

нас, Пар'яшравас, відбитими в сучасних українців як прізвища Бучі- 
ані й Буиімака та імена й назви Богуспав. Борис пан. Переяслав. У "Сло¬ 

ві о полку Ігоревім" є загадкове жіноче божество Діва-Обчда, а у “Вс- 

лесовій книзі” Обчдочосчця. що їх дослідники пов’язували з якоюсь 
незрозумілою богинею криндії-образи-обиди. Але на справжнє зна¬ 

чення обох імен пролив світло санскрит, де апідії означає "корона, ві¬ 

нець" Тож санскритська форма імені давньоукраїнської богині - Дсві- 

Лпіда й означає воно “Діва п короні" "Богиня в короні", а Обидоноси- 

ця - “Короііоносицм". "Вінценосна" Іще в III ст. до н.с. Діва-Деві бу¬ 

ла богинею-воїтелькою і Матір'ю-Покровою Херсонсса Таврійського, 

літописного Корсуня, звідки в X ст. великий князь Володимир при¬ 

ніс до Києва християнство, привів хрисіиянських священиків І при¬ 

віз християнські регалії. Вона посідала чільне місце в херсонесько- 

му пантеоні, мала своє літочислення, на її честь відзначалися свята- 

нартенії, виготовлялися статуї, карбувалися монети, які зображали її 
із сагайдаком, луком і сарною, з розмаяними кучерями, у пов’язці або 
короні-апіді. Її храм у центрі міста був головною святинею Херсонес- 

ців. У найбільш загрозливі для міста часи вона зображалась у гак зва- 
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ній баштовій короні, що обрисами нагадувала зубчасті фортечні му¬ 

ри. Діва-Деві мас архаїчні риси матері-корови, теракотова пластинка, 

знайдена 1946 року в Хсрсонесі-Севастоиолі, зображає жінку з голо¬ 

вою корови. Там знайдено й монети з богинею Дівою на одному боці 
і биком на другому; до речі, назва Корсунь і означає “Місце бика" де 
кор-кур (воно ж і в слові кориди) в індоіранських мовах означає “бик; 

чорний бик" і відбите в українських прізвищах Калакур-Калакура й 
Чорнокур - “Чорновіл" та Білокур - “Біловіл" 

І (я ж богиня, вже під іменем Мокоша. якому тотожне інд. Махс- 

ші «Велика Богиня», була Захисницею і Покровою. Матір’ю Києва, са¬ 

ме їй завдячує життям крилатий вислів Мати міст руських. І саме з 
нею пов'язані численні «дівині» й «дівочі» річкові назви по всій Укра¬ 

їні. Дівич-гори в Канові та Києві. Дівочі гори в Трипіллі й Сахнівці, які 
засвідчують винятково давній культ жіночого божества, що сходить 
до часів матріархату і особливо властивий Трипіллю, як і культ Свя¬ 

щенного Бика. З прийняттям християнства вона стала Богородицею 
І Іокровою - козацькою богинею, яка. до речі, іконографічно теж іноді 
зображається и короні. Невипадково після втечі з половецького по¬ 

лону новгород-сінерський князь Ігор найперше однідав храм Богоро¬ 

диці Пирогощої на Подолі в Києві й підніс давній богині, покрови¬ 

тельці й захисниці воїнів, вдячну молитву за свій щасливий поряту¬ 

нок. Тяглість у просторі й часі Діви-Деві-Мокоші простежується і за¬ 

свідчується щонайменше з трипільських часів і донині. 

2. Веди й «Вспссова книга» 

Найдавніший різновид санскриту - ведійський санскрит, інак¬ 

ше ведійська мова, якою написані веди. Веди в стародавніх індійців, 
слов’ян, балтів. українців - загальне означення священних знань, що 
відбивають найдавніші уявлення і вірування. їх містять чотири збір¬ 

ники стародавніх індійців, найвідоміший .з яких - «Рігведа», що вва¬ 

жається і найдавнішою культурною пам’яткою всіх індоєвропей¬ 

ських народів. Сама назва «Рігведа• означає «Річевідання», «Відан¬ 

ня проказувати-промовляти-прорікати*. тобто знання того. як. ко¬ 

ли і які з тієї чи іншої нагоди проказувати, промовляти, прорікати 
молитви-звернення до богів. Тобто мається на увазі насамперед сло¬ 

весний супровід богослужінь, обрядів і ритуалів. Де компонент рі/, 
що має і форму річ. споріднений з українськими рек-рік~реч-річ у сло¬ 

вах ректи, прорікати. пророк, речення, річ (мова), наріччя тощо. А ще 
ріка й рік. бо і мова, і вода, і час з філософської точки зору - катего¬ 

рії плинні. 
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«Рігведа» - найавторитетніша з чотирьох вед. вона, як вважа¬ 

ють, склалася десь у XV-X ст. до н.с., хоча деякі її гімни, як дослідили 
індійські астрономи за описами розташування у них сузір'їв, відбива¬ 

ють події іще X тис. до н. е. З «Ріґведи» перекладала Леся Українка, ро¬ 

доначальниця української індології (разом з Іваном Франком), яка в 
грудні 1890 року писала з Луцька своєму дядькові Михайлу Драгома- 

нову: «Та от ще напишіть мені, прошу, чи не знаєте, може, який є пе¬ 

реклад ведичних гімнів на французькій або німецькій мові, може 6 я 
його собі купила, бо страшно мені сподобалися тії гімни...» Є у «Ріґ- 

вед і» й гімн до лісової феї. образ якої дивовижно перегукується з об¬ 

разом Мавки у Лосиній «Лісовій пісні». Перекладав гімни «Ріґведн», 

як і «Гімн до лісової феї», і Павло Ріттср(1872-1939) - перший україн¬ 

ський санскритолог, родоначальник української наукової індології. 
Українська земля, українська мова, українські пам'ятки збері¬ 

гають надзвичайно архаїчні слова, назви, імена, терміни, які народ 
проніс крізь тисячоліття і які містять винятково важливу й значущу 
інформацію. Особливий інтерес у цьому плані становить «Велесова 
книга», давньоукраїнська пам'ятка \МХст. (за датуванням найбільш 
авторитетного дослідника, перекладача й коментатора пам'ятки Бо¬ 

риса Яценка). Вона виявляється винятково інформативним і перспек¬ 

тивним джерелом як для історичної науки, так і для українознавства, 

бо зберегла для нащадків унікальний термін тривідч, тотожний сан¬ 

скритському тріведа. Українське тривкої зрозуміле індійцеві без пе¬ 

рекладу, як без перекладу зрозуміле українцеві санскритське тріведа 
“тризиання". Укр. три й віда. саискр. трі й веда - етимологічні двій¬ 

ники. у них спільне походження й однакове значення. Віда-всда озна¬ 

чає "знання, відання, наука" й утворене воно від дієслівної основи уід 
"відати, знати", спільної для індійських і слов’янських мов. Україн¬ 

ська мова від цієї основи має величезну кількість слів, як і мови ін¬ 

дійські. У білорусів і чехів Академія Наук називається Академія Вед. 

Наявність у "Велесовій книзі" слова тривіди має виняткове 
значення насамперед тому, що недвозначно й незаперечно засвідчує 
- давні українці знали веди! Що відразу переносить нас до сивої ін¬ 

доєвропейської давнини, до витоків світобачення, уявлень і вірувань 
українців, вводить вітчизняну історію в контекст світової історії і в 
орбіту світових цивілізацій. Водночас термін тривіда-тріведа - і сво¬ 

єрідний часовий індикатор, бо засвідчує: “Велесова книга” знає і пише 
про часи, коли термін тривіди однаково побутував і в давніх індійців, 
і в давніх українців. Наша пам'ятка пише про часи, коли до трьох ка¬ 

нонічних вед іще не входила четверта - “Атхарваведа". Вона додала- 
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ся згодом, через що поряд із терміном трївсда постав і термін натур- 

веда - “чотири веди". Тож термін тривіда-тріведа відбиває найрані- 

ший період індоєвропейської історії, сягає найдавніших часів. Світо 
гляд і міфологія вед знаходять прямі паралелі в Трипільській культур 
й найдавнішому українському фольклорі, що не раз відзначали авго 
ритетні вітчизняні й зарубіжні дослідники, серед них і російські ака 
деміки Борис Рибаков та Олег Трубачов. Тому є всі підстави казати 
що "Вслесова книга” містить водієві пласти, які сходять до ведійсько 
кімерійсько-трипшьських часів. 

3. Херсонеська присяга й ишстри 
На ведах базуються ишстри - священні книги. 1890 року біля 

колишнього (нині відновленого) Володимирського собору в Севас¬ 

тополі знайдено біломармурову плиту з написом III ст. до н.с., яку 
назвали Херсонеська присяга. Колись тут було велике й славне міс¬ 

то, столиця загадкових таврів, яке античні джерела називають Херсо¬ 

нес Таврійський або просто Херсонес, а данінюруські літописи - Кор¬ 

сунь. У своїй присязі херсонесці-корсунш клянуться перед своїми бо¬ 

гами «оберігати для народу састер і не розголошувати нічого пота¬ 

ємного ні еллінові (!), ні варвару». ІІрисяіа містить кілька важливих 
свідчень: у ній згадані богиня Діва - захисниця й покровителька міс¬ 

та й састер. суто індійський термін на означення священних книг - 

шастр, найпершу й найавторитетнішу частину яких складають веди. 

Знаменне в присязі й те. що корсунці-хсрсонссці ще в (11 ст. до н.с. 

клялися оберігати свої священні книги від еллінів греків і варварів. 

Наші ж історики-античники вважають Херсонес-Корсунь грецьким 
містом, хоча насправді то булотавроруське місто. А візантійський ав¬ 

тор XII ст. Іоан Цец прямо каже: назва руса тотожна назві таври. 

Назва ж таври сходить до грецького танрос «бик», тож і руси, як і 
таври, бичччі, тавричі, туричі. До речі. -Артханіастра» - давньоін¬ 

дійський трактат про мистецтво політики й управління державою, 

датований І ст. до н.е., написаний на таких самих дерев'яних дощеч¬ 

ках, нанизаних на шворку, як і «Вслесова книга». 

У священних книгах-шастрах викладено громадські й релігій¬ 

ні обов’язки, правові й етичні норми людини, написані вони в стис¬ 

лій формі, зручній для запам'ятовування, позаяк первісно священні 
тексти передавалися усно і в засвоєнні їх пам'яті відводилася першо¬ 

рядна роль. Шастри формують основоположне філософське поняття 
- арта-ріта-пад. відоме згодом в індійців під назвою дгарма. Арта- 

ріта-дгарма означує світолад. вселенський закон, непохитність кос- 
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мічних процесів і трактується як лад-віра-закон-обов’язок. На арті- 

дгармі тримається організований, упорядкований, справедливий і 
праведний світ, арта-дглрма - це моральні й етичні норми, релігій¬ 

ні та суспільні засади і устої такого світу. Шастри закликають непо¬ 

хитно дотримуватися арти-дгарми - законів і приписів свого суспіль¬ 

ства, племені, стану, роду, сім'ї. Людина має беззастережно дотриму¬ 

ватися традиційної дгарми-віри. а це - правдивість, чесність, незло¬ 

бивість, непричиненпн зла живому, чистота помислів. Власна дгарма 
вища загальнолюдської моралі чи етики, у кожної людини своя дгар- 

ма, залежна від походження, соціального статусу, віку. Для жерця- 

священнослужителя дгарма-обов’язок - вивчати й доносити до лю¬ 

дей веди, священні знання, здійснювати иожертвини, обряди й ри¬ 

туали. Дгарма-обов язок воїна - захищати свої країну й народ, спра¬ 

ведливо правити державою, дгарма-обов ллок селянина - обробіток 
землі, тваринництво, торгівля. На першій стадії життя (усіх стадій 
чотири) дгарма-обов'язок людини - освіта, на другій - одруження, 

чесний заробіток, утримання сім і. неухильне відбування обрядів і 
ри туалів. Життя давньої громади регламентували приписи, викладе¬ 

ні в шастрах. Ці приписи сукупно і творили морально-етичні заса¬ 

ди суспільства - іірту-дгармувіру-обов'язокзакоп-лад. Слона ріпні и 
лад споріднені, як споріднені слова дгарма й держана - в обох спільна 
основа дгар-держ -держати, тримати-. Тобто дгарма - цс тс. на чому 
тримається сніт. йото суспільні, морально-етичні норми, а держана - 

ге, що цю дтарму-аргу-лад сповідує, обстоює, захищає і береже. 

Упорядкований і справедливий лад аргу-дгарму уособлював 
бик. опора й захисник його, запорука моральних, етичних, суспіль¬ 

них і релігійних норм. Наділений світотнорчими якостями, бик три¬ 

мав небо, землю і повітряний простір МІЖ ними, він овіяний ореолом 
святості й божественності, був живим утіленням досконалої краси й 
нездоланної могутності. Як на опорах тримається міст, так і світ три¬ 

мається на бикові-законооі-ладові. Мостова опора в українській мо¬ 

ві - бик, що й сходить до давніх уявлень про бика - опору світу. По¬ 

няття бик невіддільне від понять нсбо-дощ-земля-корова-зроиіення- 

запліднения-врожай-багаїпспіво-добробупі-лад. Тому Іілсс-Вслес«Бик-, 

чоловік Лсві-Діви-Мокоші, і стояв при Володимирі у Києві на Подолі, 

на березі Початій, бо символізував Дніпро, різноманітні й різномов¬ 

ні назви якого, серед них Ьористен іДанапер. означають Ьик-ріка. 

Биками означувалися верховні божества в багатьох міфологіях, 

могутні царі, видатні герої. Давньоіндійські трактати закликають усі- 

ляко вшановувати бика: вішати на шию мелодійні дзвіночки, змащу- 
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вати й фарбувати роги, прикрашати вінками й гірляндами, обдавати 
запашними куривами, підносити найкращий корм. Бик - неодмінний 
атрибут ведійського весільного обряду: його приносили в пожертву 
на честь приїзду жениха до нареченої, молодий садовив молоду на ру¬ 

ду бичачу шкуру на схід або північ від весільного багаття - цс симво¬ 

лізувало родючість і процвітання: на бичачу символіку багаті україн¬ 

ські весільні пісні й весільна обрядовість, український фольклор, ко¬ 

лядки й казки. Бик в українському фольклорі - символ творення, па¬ 

рубок, віл - чоловік. В українців Ьик-Тур - бог ратної справи, могуті 
її незламного духу, у нього просили краси й сили, найдужчих і наихо- 

робріших юнаків називали турами. На Галичині у вересні відзнача¬ 

ли свято священного Бика-Тура - туриці, небіжчика везли в остан¬ 

ню путь воли, золоторогих турів оспівують щедрівки. Порівняння 
богатиря, царя чи бога з биком-туром звичайне в багатьох епосах, се¬ 

ред них і в українському. 

Поклоніння Бикові особливо властиве Трипіллю, де розписна 
скульптура засвідчує парний орний запряг волів іще в Ні тис. до н.е. 

Знайдену у трипільських шарах на Росі глиняну модель храму при¬ 

крашають бичачі роги - характерна риса трипільської образотвор¬ 

чості. Трипільці закопували під долівками черепи з рогами биків, 
тримали їх на покуті. Поховання оформлювалися у вигляді розгор¬ 

нутої бичачої шкури, кам’яну посудину з Кам'яної Могили обрамлю- 

ють по вінчику бичачі голови, причорноморські кургани містять би¬ 

чачі черепи й кам’яні навершя у вигляді голови бика. Бик-Тур надзви¬ 

чайно рясно відбитий в українських іменах і прізвищах, назвах пле¬ 

мен. міст і річок, у фольклорі, прислів’ях, приказках, фразеологізмах, 

світоглядних, філософських, соціальних, побутових і фахових термі¬ 

нах. Новітні мовознавчі дослідження свідчать: "бичачу" етимологію 
містять сотні й сотні українських назв, серед них і основоположні для 
вітчизняної історії - етноніми руси. українці, скіфи, таври, волиняни, 

гуцули, назви Україна, Русь. Скіфія, Таврія, Волинь. Бористен. Ексам- 

пей. Гіпаніс, Дніпро. Дністер і багато інших. Край, країна чи народ, у 
назві яких містився компонент із значенням бик, вважалися правед¬ 

ними й чеснотливими. А саме під знаком Бика-Тельця-Тура-Тауруса 
найдавніші астрогеографічні карти розміщують Скіфію-Украіну. Деякі 
з цих карт надзвичайно давні, створені ще до нової ери. 

Шастри утверджують віковічність і непорушність поділу сус¬ 

пільства на чотири стани - жерців, воїнів, землеробів і залежних об¬ 

щинників. А такий поділ скіфи-сколоти знали ще до Херсонеськоі 
присяги. Це засвідчує Геродот у V ст. до н.е., коли переказує скіфську 

10 



легенду про чотири магічні дари, що впали з неба й далися до рук 
наймолодшому з трьох братів - Колаксаеві. Чотири небесні дари - це 
золоті чаша, сокира, плуг і ярмо. Символіка іх прозора навіть для пе¬ 

ресічного сучасного індійця, хоч у нас деякі вчені мужі й досі лама¬ 

ють довкола цього списи: чаша символізує жерців, сокира - воїнів, 
плуг - землеробів, ярмо - залежних общинників. Тож скіфи-сколоти 
знали чотиристановий суспільний поділ. А це. за піастрами, найпер¬ 

ша ознака праведності, закону, арти-дгарми-ладу. Про такий поділ у 
давніх українців свідчить і тс. що навіть у сучасних українських пріз¬ 

вищах, як і в індійських га іранських, відбито всі чотири терміни на 
означення цих станів. 

Тож веди, шастри й дгарму давні українці знали ще гри тисячо¬ 

ліття тому. Але три тисячоліття тому вони лише зафіксовані писем¬ 

но. На час фіксації вони давно вже були вироблені, усталені й навіть 
мали легендарний характер, як у випадку зі скіфською легендою про 
чотири магічні дари, що впали з неба. Ці дари мають божественний 
характер, божественний характер мають і веди - еони належать до 
категорії почутих із небес, тобто відносяться до незапам'ятних, що¬ 

найменше ведійсько-кімерійсько-трипільських часів. Самі ж веди, 

шастри й дгарма творилися задовго до перших писемних згадок про 
них. Бо перш ніж їх зафіксували, був тривалий період їх зародження, 

розвитку, становлення і утвердження. А це зайняло не одне тисячо¬ 

ліття. 

4. «Велесова книга- й кравенці 
«Велесова книга» винятково інформативне й перспективне 

джерело як для історичної науки, так і для українознавства, воно на¬ 

повнює новим і реальним змістом сам термін українознавство, осно¬ 

воположні складові якого - поняття Україна й українці. Окрім уні¬ 

кального тривіди, пам'ятка зберегла для нащадків іще один унікаль¬ 

ний і виняткової ваги термін - збірний етнонім кравенці. А це не що 
інше як найдавніша на сьогодні (\МХ ст.) писемна фіксація сучасно¬ 

го етноніма українці. На дощечці 7є пам'ятка мовить: "Дажбог нас на¬ 

родив од корови Замунь. тому ми - кравенці: скіфи, анти, руси, бору- 

си й сурожці”. В іранських та індійських мовах замін - «земля», тож 
Корова Замунь - це Корова-Земля. Тому сини Корови Замунь-Землі 
й Длжбога-Небесного Бика - кравенці, коровичі. По матері вони кра¬ 

венці, по батькові - туричі, бичичі. Що. власне, одне й тс саме: поль¬ 

ське діалектне кагу, й відбите в етнонімі кравенці, означає і "корова”, 

і “бик, тур, віл". 
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Слова “Велесової книги" про коровичів-кравенців підтверд¬ 

жує і “Ріїведа”. яка містить прикметні й значущі слова, що їх ведій¬ 

ські мудреці-ріші, творці вед. звертають до Матері-Зсмлі: Мат ЬНиті 
риіго аНіїт ргіїНіх'уа. Тобто: Земля - Мати, а я - син Землі' Цей сан¬ 

скритський вислів із “Рігведи” мас прямий перегук зі словами “Веле¬ 

сової книги” й містить низку слів, властивих давній і сучасній україн¬ 

ській мові: мата - "мати" ахам "я є" (давнє ссмь), бгумі - "земля" (від 
основи бгу “бути"), путра “син”, рясно відбите в українських прізви¬ 

щах Нутра, Чутря, Путро. Путрак. Путрик, Путрснко, Путричеп- 

ко, назвах Путрівка - село на Київщині й Иутрсда - річка на Івано- 

Франкінщииі. Містить вислів і слово прітхлі, у санскриті “земля”. Цю 
назву ведійська традиція пов'язує з легендарним першоцарем ГІріт- 

ху. За міфом. Земля була вкрай вимучена й нажахана знущаннями, 

які чинив попередній земний правитель Вена, батько Прітху. Тож ко¬ 

ли Прітху став царем і спробував наблизитися до Землі, вона пере¬ 

кинулася коровою і спробувала втекти. Але Прітху наздогнав її. і то¬ 

ді Зсмля-Корова пообіцяла скоритися, якщо він подарує їй телят¬ 

ко. Цар сповнив її прохання, і відтоді Земля-Коропа почала доїтися- 

илодоносити й дарувати блага, необхідні людям. Цим ІІрігху мовби 
дав Землі нове народження, через що вона й стала називатися ІІріт- 

хе і - “Ирітхвина" “Дочка І Ірітху" 

Першоцар Прітху вважається творцем людської цивілізації, бо 
"видоїв" із землі-корови землеробські навички й різноманітні плоди, 

відновив жертвоприносини. Земля доги була дика й не оброблюва 
на. ніщо на ній не росло й люди мерли від голоду. Завдяки ж Кри¬ 

ху вона почала родити, давати молоко-блага. Осіле життя, заснувші 
ня міст, зародження торгівлі, тваринництва й землеробства, моя 
на судочинства - все цс нововведення ІІрігху. А його дочка Прітхв 
у ведах - обожнена й персоніфікована Земля, маги богів, людей і жи 
них іс гог. Вона тримає на собі гори й ліси, дає землі родючість, носи 
лає дощі, постає щедродайною і щедродійною коровою, дарує боги 
ні Ка/іі “Чорній" (теж означення Землі) широкі стегна (пор. числен 
ні трипільські жіночі статуетки з підкреслено пишними формами] 

Вона виступає в нерозривному зв'язку з Небом-Дьяусом і уособлює 
жіноче начало, а Дьяус - чоловіче, вона - мати, корова, земля, він 
батько, бик. небо. ГІрітхві й Дьяус - подружжя. Мати її батько світу 
Ведійський Дьяус - цс грецький Зевс і слов’янський Дій-Дажбог. Тому 
прикметно, що й грецький міф, де Зевс у подобі рудого бика викра¬ 

дає собі в дружини прекрасну Європу і переносить на острів Крит, де 
та стає його дружиною і матір'ю трьох синів, перегукується з ведій- 
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ським міфом про Зсмлю-Корову-ІІрітхві. У карстовій печері Верте- 

6а біля с. Більче Золоте на Тернопільщині, єдиному в світі печерному 
некрополі, знайдено костяну пластину із зображенням бика, що не¬ 

се на собі жінку з піднятими руками. У цьому сюжеті дослідники вба¬ 

чають прямий перегук із грецьким міфом про викрадення Європи. 

Тож і Європа - уособлення Корови-Землі. “Велесона книга" засвід¬ 

чує. визначальну роль в уявленнях та віруваннях кравенцін-українцін 
Землі-Корови-Матері і Неба-Бика-Батька, що й відбилося в збірно¬ 

му етнонімі кравенці і в назві кожного з п'яти племен, які цей збір¬ 

ний етнонім складають. Ведійські мудреці-ріші вважали себе сина¬ 

ми Корови-Землі. нони керовані-земляни. Нащадки Корови Замунь 
теж корооичі-землянп, що й передає збірний етнонім кравенці. А бать¬ 

ком краненців-коровичін виступає Дажбог. що уособлює Бика-Небо, 

тому по батькові вони бичичі-небещани. Тож і крлненці-українці ве¬ 

дуть родовід від Матері-Землі, уособленої в образі Корови-1 Ірі ї хні, 
Корови-Замунь. Корови-Землі. вони - її сини. А їхній батько - Небо- 

Бик. тому кранснці-українці й бичичі-туричі. 

Ангор давньоукраїнської пам'ятки самоідентифікує. самоото- 

гожнює себе і свій народ з коровичлми-крлненцями-укрлїмцями і 
конкретизує, які саме складові творять і наповнюють реальним «міс¬ 

том цей збірний етнонім. Робить нін цс упевнено, без вагань і застере¬ 

жень, даючи зрозуміти, що вже в його часи то був сформований. уста¬ 

лений і загальновідомий етнонім. Водночас рядок із "Велесоної кни¬ 

ги" наочно ілюструє, яких історичних глибин сягає етнонім коровичі- 

крчвенці-укратці. бо на теренах України тільки писемна історія знає 
скіфів, теж краяеіщіи. щонайменше зі зламу II-І гне. до н. е. Хоча, «віс¬ 

по. вони існували й до цих перших писемних фіксацій. Те саме стосу¬ 

ємся і русів-таврів. які згадуються ще раніше, за Троянської війни, 

тобто в середині II гис. до н.е. Саме до тапрів-русів перенесла Діва- 

Артеміда юну Іфігснію, доньку мікенського царя Агамсмноііа, який 
очолював грецьке військо в поході на Грою. А Діна-Деві-Мокоша-Ар- 

теміда має в Тавриді-Криму ім’я Партенос “Діва", споріднене « ведій¬ 

ським ІІрітха-Пчртха. Ім’я Прітха “Широка" означає і “Земля” у 
“Махабгараті" ім’я Прітха має тітка Крішни (у "Вслссовій книзі" Кри¬ 

шень) по батькові, яка народжує дитину від бога Сур’ї-Сонця, не втра¬ 

тивши своєї цноти. Тобто маємо ідею непорочного зачаття. Від Пріт- 

ха похідне Партха “Син Землі”, сини ж ІІрітхи. тітки Крішни, у "Ма¬ 

хабгараті" партхава “іірітхині". “сини ІІрітхи". дослівно “сини Землі; 

земляни”. А називання нащадків по матері - очевидне відлуння ма¬ 

тріархату. Терміном партхава індійські джерела означують парфян 
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і стародавню державу ІІарфію. Античні автори свідчать, що родона¬ 

чальники парфян і бактрійців - скіфи, що парфміи-наргхави - вихід¬ 

ці зі Скіфії. А "Велесова книга” до коровичів-кравенцін-українців від¬ 

носить скіфі» і сурожців-сугдейців. Давня ж Согдіана, країна согдів, 
як і Ьактрія. країна бактрійців - сусідки Парфн-ІІартхави. У Бактрії і 
ГІарфії правили легендарні цлрі-кеї - кеяміди (VIII ст. до н.е.), з яких 
походив герой іранського епосу Сіявуш “Чорновіл", ім’я його відби¬ 

ли українські назва і прізвище Сиваш. З парфянської династії Арша- 

кідів походив вірменський цар Валаршак, у якого знайшли притулок 
трос братів з області Малунь - Куар, Мелтей і Хореан, яких співвід¬ 

носять із полянськими князями Києм. Щеком і Хоривом. Ім’я Пар- 

пттуа "Син богині Прітхи-Землі” мав скіфський цар, якому ассірій¬ 

ський цар Асархаддон (680-669 рр. до н.е.) віддав у дружини дочку, 

аби вберегти свою країну від скіфів, які 28 років владарювали в Ма¬ 

лій Азії. 

Етнонім кравенці - семантичний двійник етноніма таври, який 
вііііодиться з грецького іііугоі “бик". а візантієць Іоан Цец ототожнює 
назви таври й руси. Тобто етноніми таври, руси, кравенці - семан¬ 

тичні двійники, вони означають "коровичі. бичичі. туричі". Таври - 

ті ж руси, а таври-руси й полннн-руси - одна й та сама людність, для 
візантійських авторів такрн-руси й ноляни руси - нероздільне ціле. І 
якиїо таври-руси знали веди, піастри й дгарму, то їх знали й ноляни¬ 

руси. Танрика-Крим і материкова Нусь-Україїіа географічно и історич¬ 

но невіддільні, зв'язки відомих іще за Троянської війни таврів-русів і 
подніпровських иолям-русів. літописного Корсуня і Києва - спокон¬ 

вічні й неперервні. Не випадково через ІЗ століть після Херсомесь- 

кої присяги саме з Корсуня-Херсонеса. столиці таврів-русів. прийшло 
християнство до Києва, столиці поляїі-русін і Кмєворуської держави; 

сам Корсунь-Херсонсс прийняв християнство в V сг. Тож веди, піа¬ 

стри й дгарму знали не лише скіфи-сколоти. а й руси-таври-поляни. 

Та воно й зрозуміло: адже скіфи-сколоти й таври-руси-іюляни - ті ж 
кравенці-українці, як це впевнено констатує “Велесова книга". При¬ 

кметно й те. що збірний етнонім кравенці включає п'ять давньоукра¬ 

їнських етнонімів, а “Рігведа" знає так звані п'ять ведійських племен 
або п’ять ведійських народів, які в “МахабгаратГ сукупно називають¬ 

ся каурави, каврави. 

Етнонім кравенці - найдавніша писемна фіксація сучасного ет¬ 

ноніма українці. Назва українці - набуток найдавніших історичних 
часів, у формі своїх семантичних двійників вона існувала в трипіль¬ 

ські, скіфські, долітописні й літописні часи. Значеннєвими відповід- 
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никами її є етноніми кімери-сівери-кімсриїці. таври, скіфи, бористс- 

ніти, руси-русичі. укри-украни, вошшяші. галичани, гуцули, бойки, 

туровці. Так само й назва Україна сягає найдавніших часів, у формі 
своїх семантичних двійників 'Гаврика. Скіфія. Вористен, Окситанія. 

Русь вона існувала на наших теренах з трипільських часів, існує і нині 
як Україна. Волинь. Гуцульщина. Буковина. Войкіошина. Остсрщииа. 

Ці семантичні двійники, хоч і різні лексично, означають одне - Край- 

Країна Тура-Бика. А найголовніше те. що всі ці етноніми й назви ін¬ 

доєвропейські і пояснюються з індоєвропейських мов. З чого і карди¬ 

нальний висновок: на давніх українських теренах справіку жила ін¬ 

доєвропейська людність. Тож і в Трипілля - індоєвропейські витоки. 

5. Українські веснянки й головний міф "Рі/ведии 
Найдавніший український фольклор - веснянки, щедрівки, ко¬ 

лядки. казки, народні танці весняного циклу, обрядові й весільні піс¬ 

ні - відбиває календарну міфологію, гобго світоглядні уявлення осі¬ 

лою, землеробського населення. Саме таку міфологію сповідувала 
людність Давньої України в трипільські часи, яка знає парний орний 
запряг волів іще в III тис. до н.е. Найдавніший український фольклор 
має численні паралелі у ведах, а що веди й невіддільні від них шастри 
знали давні українці засвідчують "Велесова книга” й Хсрсонсська при¬ 

сяга. Найперша паралель стосується так знаного головного міфу “Ріг 
веди" - про битву громонержця Індри зі змієм Врггрою. який пере¬ 

городив 7 повноводих рік і не дає їм текти. Індра перемагає змія, що 
символізує народження молодого сонця, прихід весни. Відродження 
природи після холодів і настання Нового землеробського року, пере¬ 

могу світла над темрявою, добра над злом, правди над кривдою. На 
цьому міфі базуються сюжети обох давньоіндійських епосів - "Ма- 

хабгарати" й “Рамляни” іранської "Шахнамс”. грецької “Іліади”, з ньо¬ 

го постав давньоіндійський театр, народні театралізовані дійства й 
український вертеп. Цей міф - своєрідний сценарій, що відтворює, 

приурочену до Нового року ту критичну мить, коли космос поверта¬ 

ється до свого первісного стану, хаосу. І особливий ритуал, особли¬ 

ве дійство має заново сотворити космос, організований світ, повто¬ 

рити всі етапи його становлення. Новорічне свято - світотворчий ри¬ 

туал, який відтворює перемогу Індри над Врітрою. символізує віднов¬ 

лення з хаосу упорядкованого, організованого, праведного свігу. тож 
і нового відтинку життя в цьому новоствореному світі. Композиція 
цього прадавнього індоєвропейського міфу проста: божество родю¬ 

чості опиняється в полоні злих, темних сил. на його пошуки виру- 
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иіає чоловік-божество. долає дсмонів-крадіїв і повертає, «воскрешає» 

жертву. 

Міф про битву Іидри з Врітрою зберігають українські веснян¬ 

ки, колядки, щедрівки й народні танці весняного циклу, які сягають 
найдавніших глибин нашої духовної і культурної історії. У них Інлра 
виступає як Іван Царевич, Іван Княжевич. Іван Громовик. Громовик- 

воїн, Громовик-пастух. Громовик-хлібороб, а Врітра навіть зберіг своє 
первісне ім'я і виступає як злий цар Норот або Воротар, одна народ¬ 

на весняна гра так і називається - Воротар. Іван Нечуй-Левнцький у 

праці «Світогляд українського народу» (1876) пише: «... колядчаний 
цар Ворог змінився в веснянках на царя Воротаря. І Воротар і Во¬ 

рог то царі якогось ворожого города, котрі держать у себе якесь сріб¬ 

не чи золоте божество. В них можна бачити давнього індійського ли¬ 

хого Врітру, бога холоду й темних сил, ворога світлого громовика їм- 

дри». Аналізуючи весняну гру -Воротар-, письменник відзначає, що 
ця ж тема звучить і о колядках, де Громовнк-Інан Царевич руйнує во¬ 

рожий город царя Ворота й визволяє з полону царівну. І додає, що 
діпчина-царівіїа - то Сонце на небі весняної пори, а Іван Царевич - 

то Громовик, Іпдра-ІІерун. котрий визволяє Сонце, розігнавши важ¬ 

кі зимові хмари. І що -...обра* зими з чорними хмарами, зі снігом, 

з вітром, морозами - то індійський лихий Врітра, ворог Громовика- 

Іидри. Зима здавалася народові звіром, що краде сонце і держить їх у 
себе в образі красної панни на золотому стільчику». Що відразу наві¬ 

ює на згадку трипільські статуетки богині, що сидить на стільчику. 

Міф про Іидру та Врітру відбиває поширений у фольклорі ба¬ 

гатьох народів мотив про перемогу бога-громовержця чи казкового 
богатиря над драконом-змієм, який уособлює ворожу людям стихію, 

первісний хаос, темряву, морок. Це ми бачимо в іранському епосі, де 
коваль Кова підіймає народ на боротьбу з лютим змієм, що захопив 
престол у царів-кеїв. перемагає його і повертає законним царям пре¬ 

стол. бачимо в старокиївських легендах про коваля, що врятував міс¬ 

то від ненажерного змія. Та й самі імена Врітра й Воротар споріднені. 

Інд. Врітра означає -Псрешкодиик». воно споріднене з укр. ворота, а 
ворота й уособлюють перепону, перешкоду, тому недарма ведійський 
Врітра в українців - Ворот і Воротар. Саме за міцними ворітьми в 
українських і індійських казках міститься щось украй важливе, що 
царевич чи хоробрий юнак має здобути. А для цього слід усунути пе¬ 

репону, здолати Охорон ця-Воротаря, одібрати в нього ключі й відчи¬ 

нити ворога, щоб зійшло ясне сонце й розвіявся морок. Що й зробив 
парубок Юрко з української казки -Про Кам'яну державу-. Він ман- 
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друє по світах, його кмітливість і доблесть полонять царя, і той віддає 
за нього свою доньку. Якось у лісі царівна побачила над ямою чарівну 
квітку й хотіла зірвати її, та з ями вискочив старезний дідуган, схопив 
її і зник під землею. Юрко кинувся за ним і опинився в підземному 
царстві, де все безживне, закам'яніле: ліс не шелестів листям, трава не 
зеленіла, закрижаніли люди, звірі й птахи. Вибрався юнак звідти ли¬ 

ше годі, як здолав лютого змія, володаря Кам'яної держави, одібрав у 
нього чарівний ключ і відчинив залізні ворота. І відразу Кам'яна дер¬ 

жана вийшла з-під землі, кригу розтопило жарке весняне сонце, все 
довкола ожило й заквітувало. 

У відомих пупікінських казках про царя Салтана, Лукомор'я і 
Чорномора, золоту рибку, Руслана й Людмилу дослідники виявили 
«індійські* сюжети. Борис Смирнов. академік медицини, відомий пе¬ 

рекладач і коментатор «Махабгарати». уродженець села Козляничі на 
Чернігівщині, свого часу писав: «Вражає цілковите співпадіпня схе¬ 

ми «Оповіді про Раму- зі схемою -Руслана й Людмили- Пушкіна (ча¬ 

клун викрадає дружину, чоловік відшукує чаклуна, б'ється з ним і по¬ 

вертає дружину). Становило 6 неабиякий... інтерес з'ясувати, якими 
шляхами дійшла до Пушкіна ця схема-. Бо Пушкін, звичайно, змісту 
«Рамаяни» знати ще ажніяк не міг. Учені дослідили сюжети пушкін- 

ських казок і дійшли висновку, що вони ведуть на південь України, до 
Чорного моря та індоарійської людності тут. Як виглядає золота риб¬ 

ка, показали рельєфи з боспорського міста Тама (Тамаїс) у гирлі До¬ 

ну, що зображають богиню з піднесеними до грудей руками, у кож¬ 

ній з яких - по рибині. Тана- Гапаїс - грецька передача індоіранського 
Дана-Дану-Дон «Ріка. Потік-, досл. -Данниця. Дарувагелька (живо¬ 

творної вологи, тож і врожаю, багатства, добробуту)», назва сходить 
до санскр. да “давати, дарувати, наділяти” 3 ним пов'язане шіді-ріді- 

дама - магічна словесна формула-зачин в українських народних піс¬ 

нях, що є своєрідним побажанням добробуту, благополуччя і щастя. 

У давніх індійців така формула відноситься до категорії так знаних 
біджа-мантр, біджа-мояитов. де санскр. біджа означає “зернина, на¬ 

сінина. зародок” й споріднене з укр. збіжжя. За первісними уявлення¬ 

ми. біджа-мантра уособлює приховану силу, первісну енергію, з якої 
зродився і розвинувся всесвіт, вона покликана поєднати закликува- 

ча (жертвувача) з божественними силами й божествами, насамперед 
тими, які пов’язані з родючістю, плодовитістю, врожаєм - Рудрою- 

Родом-Велесом і його жіночою іпостассю Деві-Дівою-Мокошею, чиї 
атрибути - тризубець, а також із богинею багатства, щастя і сімей¬ 

ної злагоди Лакшмі. тотожної балтійській Дайме, українській Ладі. 
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Біджа-зернина-зародок - ключовий елемент у біджі-мантрі-молитві, 

яка прикликає божество, привертає увагу божественних сил до його 
прохань і прагнень. Збіжжя англійською зеей (сід). водночас зеесі озна¬ 

чає засівати зерном, із Рудрою-Родом пов’язане значення родити, а 
дана - іменник від дієслівної основи да “давати, дарувати", прикмет¬ 

ники від якої означають "щедрий, щедродайний". Тож ииді-ріді-дана 
сприймається як формула-заклик-заспів із значенням сійся-родися- 

щедрися. А що воно незрозуміле сучасному сприймачеві, то це і ви¬ 

магається від такої словесної формули: вона мусить мати прихований 
зміст, його навіть штучно притемнюють, а словесну оболонку і фо¬ 

нетично видозмінюють, аби посилити благоговіння й побожний тре¬ 

пет перед могутніми природними й божественними силами, до яких 
звертається співець-прохач. Смисл такої формули знає лише втаєм¬ 

ничена людина, духовний навчитель. передати її він може лише сво¬ 

єму найвідданішому учневі. 1 перекладати такі мантри небажано, бо 
при цьому, вважається, вони втрачають свою магічну силу й здат¬ 

ність, тож і дієвість. 

Синонім до дано-дану дон "ріка, потік" - Іран, дар'я "ріка" у на¬ 

звах Амудар'я і Сирдар'я, причому первісна назва Амудар'ї - Вахиі 
"Бик", у грецьких джерелах Окс (пор. англ. ох "бик"). Одна з числен¬ 

них назв на означення Дніпра - тюрк. Аксу "Біла Вода”, а це перео¬ 

смислення і своєрідне засвоєння пізнішою людністю давнього індо- 

іран. укшан-ухшан-ухшіп "самець, бик", відбитого в назві загально- 

скіфської релігійної святині Ексампсй “Брід Бика", семантичного двій¬ 

ника назв Бос пор та Оксфорд. Воно ж відбите і в давньому означенні 
Чорного моря, що його греки передавали як ІІонт Еокстський. а по¬ 

яснювали то як “Негостинне", то як “Гостинне море" Хоча насправді 
назва його означає "Море Чорного Бика". 

6. Ведійська Даму й давньоукраїнська Дана 
‘Матір’ю Врітри в "РігведГ є Дану “Ріка, Потік" - богиня пер¬ 

возданних вод, з яких, за міфами, творився упорядкований, налаго¬ 

джений і праведний світ, вона була верховним божеством за тих дав¬ 

ніх часів, коли світ уявлявся ще не поділеним на Небо й Землю. Ведій¬ 

ська Дану - мати так званих асурів, старших братів бопв-девів, голо¬ 

вний асур у ведах - її син Врітра. а головний дев, тобто бог - Індра. 
Старшинство асурів над девами означає, що асури - первісні, давні¬ 

ші, матріархальні боги, а деви - пізніші, патріархальні. Ведійській Да¬ 

ну тотожна українська пісенна Дана, яка теж пов'язана з водною сти¬ 

хією і має в українців ореол святості, що свідчить про високий ста- 
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тус її на давніх українських теренах, у часи легендарних амазонок і 
"жонокерованих” сарматів. тобто за матріархату. Санскр. дану "по¬ 

тік. ріка" вже у ведах реліктове й рідковживане, що свідчить: ведій¬ 

ські арії несли його з собою з далеких країв, із попереднього ареалу 
проживання. Але на довгому шляху воно втратило колишню значи¬ 

мість. при тьмяніло, зблякло, оскільки матріархат, який уособлювала 
Дана-Дану. змінився патріархатом, що його уособив бог-воївник 1м- 

дра. Тобто, за образним висловом українського мовознавця й індоло¬ 

га Михайла Калиновича, “в Індії ведійські арії лише доспівували пі¬ 

сень. які вони склали на своїй прабатьківщині". 

Ведійські арії одірвалися від теренів, де споконвіку шанувала¬ 

ся Дану-Даиа. пам’ять про неї задовгі мандри потроху зітерлася, вона 
прибрала негативних рис, стала сприйматися як уособлення хаосу на 
противагу Індрі, який уособив космос - організований, упорядкова¬ 

ний. праведний світ. Але саме з первозданних вод. за первісними уяв¬ 

леннями, творився упорядкованим світ, без хаосу не було 6 космосу, 

а без Дану не було б Індри. Це означає, що кульг Дани-Дану давніший 
за культ Індри. Тобто й міф про битву Індри з Врітрою постав пізніше, 

аніж культ Дани-Дану. Отож Дана-Дану - найдавніша богиня наших 
предків, про глибину, давність і виняткову роль її в уявленнях і ві¬ 

руваннях українців і сьогодні красномовно промовляють назви най¬ 

більших українських річок - Дон, Донець. Лунай, Дшстср. Дніпро. 

Первісні, матріархальні боги-асури з утвердженням патріарха¬ 

ту були наділені демонічними якостями, стали вважатися постійни¬ 

ми суперниками патріархальних богів-дсвів. А їхня прамати Дану- 

Дана прибрала демонських рис і статусу, точнісінько гак. як і Мокоша 
(Ііід. Махеші “Велика богиня") після прийняття християнства, а сво¬ 

го часу верховне жіноче божество в язичницькому пантеоні великого 
київського князя Володимира. Битва між асурами, первісними бога¬ 

ми, синами Дану, та їхніми молодшими братами-дсвами на рівні ри¬ 

туалу має повторюватися щороку, бо це календарний, землеробський 
міф. Таке протистояння складає основний сюжсг “Махабгарати" - 18* 

денну війну пандавін і кауравів. двоюрідних братів, де пандани мають 
девівські риси, а каурани - асурські. Пандавів у цій війні підтримує 
Крішна, а кауравів - Баладева. його старший браг. Ьаладева-Білобог і 
Крішна-Чорнобог - сьоме й восьме втілення сонячного бога Вівшу (у 
“Вслссовій книзі” Вишень), покровителя й захисника землі та людей 
- Всевишнього, де перший - землеробське божество, атрибут і зброя 
його - рало, плуг, а друпш - пастушницько-воіиське. Старшинсіво 
Ьиладеви перед Крішною і собі засвідчує первісність матріархату не- 
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ред патріархатом, старшинство матріархальних бопв-асурів перед 
патріархальними богами-девами. першопочатковість землеробських 
уявлень перед пастушницько-воїнськими. Прикметно, іцо Крішна- 

Чорнобог і Баладева-Білобог - носії синьо-жовтої символіки, кольо¬ 

рів нашого державного прапора: якщо Баладева золотавошкірий і в 
синьому вбранні, то Крішна синюватошкірий і в золотавому вбран¬ 

ні. Існування світу неможливе без них обох, світ не знає потрясінь і 
лихоліть, поки врівноважені ці дві половинки, синя й жовта, де жов¬ 

та символізує вогонь, сонце, небо, чоловіче начало, а синя - воду, мі¬ 

сяць. землю, жіноче начало (китайське янь-інь). А обох божеств до¬ 

бре знали давні українці: про це свідчать численні українські прізви¬ 

ща й назви, що відбивають різні їхні імена. 

Таким чином, на підставі лише мовних і фольклорних фактів, 

без залучення даних археологічних культур, що їх археологи аж над¬ 

міру понавигадували хіба що для самих себе, недвозначно й неспрос¬ 

товно засвідчується: українці безпосередньо причетні до того огрому 
світоглядно-філософських, релігійних, морально-етичних, суспільно- 

політичних уявлень, які містять веди й шастри. І що українська мова 
й духовна культура сягають найдавніших, іще ведійсько-кімерійсько- 

трипільських часів, а українська історія творилася одночасно і разом 
з історією найдавніших цивілізацій світу. Українська земля, україн¬ 

ська мова, українські пам’ятки зберігають надзвичайно архаїчні сло¬ 

ва. назви й імена, які народ проніс крізь тисячоліття і які містять 
украй важливу, значущу й унікальну інформацію. 1 коли їх сумлін¬ 

но прочитати й належно пояснити, вони проливають яскраве світло 
на етногенезу, історію, уявлення і вірування, морально-етичні й есте¬ 

тичні засади українців, відкривають найглибинніші пласти вітчизня¬ 

ної історії, неозорі обшири духу та високі ідеали наших предків. 

Степан Наливайко 
українознавець-сходознавець-індолог, 

завідувач сектору порівняльних досліджень 
Національного науково-дослідного 

Інституту українознавства МОН України 



ДАВНЬОІНДІЙСЬКІ 
ІМЕНА, НАЗВИ, ТЕРМІНИ 

абастани - плем’я часів походу Олександра Македонського до 
Індії, мешкало на річці Ченаб у Пенджабі, трохи нижче від впадіння 
її в Інд (Сшд). Ототожнюється з амбаштхами, їм. очевидно, тотож¬ 

ні амбисти Птолсмея. Давня назва Пенджабу - Аратта, а давня на¬ 

зва Ченабу - Чандрабга/а. її складають назви двох річок - Чандра й 
Бга/а (Бга/). А в Україні є річки Шандра (на Київщині, де й село Шан¬ 

дра) й Буг {Бог). В індійців побутує ім’я Чандра "Місяць", а в українців 
- прізвище Шандра й похідні від нього: Шандрук, Шандрюк, Шандров- 

ськіш, Шандаровський тощо. 

абгая-мудра - жест заступництва, заспокоєння, вмиротворен- 

ня. де мудра означає “жест, порух", бгая в абгая означає “страх, ост¬ 

рах" і споріднене з укр. боятися, а - заперечна частка "не" Тобто аб¬ 

гая означає “не бійся". Ця мудра спільна для індуїстських, буддійських 
і джайнських божеств: зігнута в лікті права рука повернута долонею 
до молільника пальцями вгору. Вона характерна для зображень Буд¬ 

ди. джайнських тіртханкарів-спасителів і Вішну - захисника й охо¬ 

ронця світу, який уособлює в тризубі ліве, земне, жіноче вістря і який 
у "Велссовій книзі" виступає як Вишень і Вишній. Шіві ця мудра влас¬ 

тива в іпостасі Натараджі “Царя танцю", коли він виконує свій кос¬ 
мічний танок. 

Абгаяпрада “Дарувач безстрашшя" - ім’я Вішну. його склада¬ 

ють а+бгая+пра+да, де а - заперечна частка, бгая "страх", які. поєд- 
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нані. означають “безстрашність" Прада означає “щедродавець”, воно, 

в свою чергу, розкладається на пра ^да. де при - префікс, що посилює 
значення слова, з яким поєднане, й тотожний українському префік¬ 

су пре у словах прекрасний, предивний, пречудовий, премудрий. А да - 

іменник від дієслівної основи да “давати, дарувати, наділяти" 

абгівара “загорожа" - термін, утворений від дієслівної осно¬ 

ви абгівар “огороджувати, відгороджувати", їй тотожне укр. завори- 

ти, обворити, обварувати “загородити" Абгі в абгівар - префікс із 
значенням “навколо, довкола, довкруж" йому тотожний український 
префікс обо-об-о. а вара бара, вар бар-бор “огорожа", що має і значен¬ 

ня “укріплення, фортеця" й відбите в українських історичних назвах 
Варин, Варва, Бровари. Сквара Сквира, ІІустоварівка. Санскр. абгіва¬ 

ра тотожне українському обора, первісно обвора “обгорожа", на озна¬ 

чення огородженого місця для корів, худоби, інша назва якого - ко¬ 

шара. Втім, і кошара мас свого індійського двійника - /ошала, теж 
“місце для худоби", "корівник", де /о "корови: худоба", а санскр. шапа 
"приміщення", споріднене з укр. зала, франц. шале та англ. хопп. 

Абгіджіт "Всепереможний", “Новсюднозвитяжний" - од¬ 

не з імен Вішку, в “Атхарваведі" двадцяте з 27 місячних сузір'їв (на- 

кшатр), тотожна зірці Альфа Ліра, тобто Вега. 28 хвилин до і 28 хви¬ 

лин після опівночі й оііівдня - це абгіджіта-мухурта. Вважається, 

що ця мухурта (сприятлива пора) позбавлена поганих впливів, то¬ 

му найкраще підходить для початку добрих справ. Якщо за цієї му- 

хурти (пор. прізвище Мухортов) вирушити в подорож (але не на пів¬ 

день), то мети буде повністю досягнуто. Саме цієї мухурти вночі на¬ 

родився Крішна. Ім'я-назву Абгіджіт складають абгі+джіт, де абгі 
- санскритський префікс із значенням “зусебіч, довкола, довкруж, 

звідусіль, скрізь”, тотожний українському префіксу обі-, об-, о- в сло¬ 

вах об-житий, об-ладнаний. об дарований, обі-знаний. обі драний, об¬ 

сипаний. об-бігати, об-діпяти, об-крадати, об-ходити, об-дивлятися, 

об-даровувати, о-бора. обі-йми. об-лога, об-хід, об-ряд, о-глядини (пер¬ 

вісно - об-глядини) тощо. 

Абгіджняна Шакунтала - знаменита драма санскритсько¬ 

го поета Калідаси (V ст.) про кохання царя і юної відлюдниці. Наз¬ 

ва означає "Опізнана Шакунтала" (зазвичай твір називають просто 
"Шакунтала”), де санскр. абгі-джняна й укр. опі-знана лексично й гра¬ 

матично тотожні. Перші переклади драми у XVIII ст. англійською та 
німецькою мовами відкрили перед враженою Європою індійські ду¬ 

ховні скарби, про які вона доти й не здогадувалась. Гете у своєму 
"Західно-східному дивані” так це висловив: 
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Хочеш ти раннього цвіту чи пізнього плоду, 

Хочеш того, що чарує, і вабить, уносить, живить. 

Хочеш ти небо і землю у слові однім зрозуміти - 

Я '‘Шакунталу" назву і цим тобі все оповім. 

Переклади “Шакунтали" основними європейськими мовами 
дали могутній поштовх науковому вивченню давньоіндійської літе¬ 

ратури й бурхливому перекладу її. До цього процесу активно долу¬ 

чилися й Іван Франко і Леся Українка - родоначальники української 
індології, а до вивчення творчості Калідаси і перекладу його творів - 

перший український санскритолог Павло Ріттер (1872-1939). У 30-і рр. 

минулого століття для своєї антології "Голоси стародавньої Індії” він 
переклав "Легенду про Шакунталу" з “Махабгарати". на основі якої 
Калідаса й написав свою знамениту віршовану драму. А вже Каліда- 

сову “Шакунталу" переклав рідною мовою і видав 1928 р. в Харкові 
(тоді столиці України) відомий український письменник, композитор 
і музикант Гнат Хоткевич. Про враження, яке справила на митця ви¬ 

сокохудожня драма Калідаси. свідчить хоча 6 те. що на тему “Шахуй* 

тали” він написав 23 інструментальних і 7 вокальних творів, викорис¬ 

тавши при цьому гами давньоіндійської музики. З чого видно: Гнат 
Хоткевич глибоко знав не лише літературну, а й музичну спадщину 
індійського народу. "ІІІакунтала” виявляє кілька цікавих і навряд чи 
випадкових паралелей з Україною. Батько відлюдниці Шакунтали - 

уславлений мудрець Вішвамітра (ім’я тотожне слов'янським іменам 
Всемир і Світомир), а таке ім'я на теренах Давньої України засвідчу¬ 

ють боспорські написи ще IV ст. до н е. Вічний суперник Вішвамітри 
- мудрець Васіштха. нащадки якого, зазначають індійські джерела, 

носили пасмо волосся на виголеній голові, тобто "оселедець" Обох 
мудреців знають веди, обоє в той час були верховними жерцями у 
царя-арія Судаса. а в сучасних українців побутують прізвища Судас і 
Сдасюк. Матір'ю Шакунтали була небесна ансара-русалка Мена, а на 
Чернігівщині є річка й місто Мена. Ім'я Шакунтала має і форму Са- 

кунтала, в українців побутують прізвища Шакун і Сакун. 

Абгіма “Безстрашний". “Який відганяє страх" - ім’я Вішну. 

складають компоненти а*бгіма. де а - заперечна частка із значенням 
"не. без", а бгіма "лячний, боязкий; який наводить страх, грізний" Ім'я 
Бгіма (хінді Бгім) мав один із п’яти братів-пандавів, що славився сво 
єю силою, а як собача кличка відбите у відомих повісті й фільмі "Бі¬ 

лий Бім - Чорне Вухо" 

Абгімані “Гордий”. “Пишний" - ім’я-епітет бога Агні-Вогню. яке 
складають абгі+мані, де абгі - префікс із значенням “зусебіч. довкола. 
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довкруж, звідусіль . а мані сходить до дієслівної основи мам думати, 
вважати, гадати", спорідненої з укр. сумнів і рос. мчить, возомнить, 
мнение, мнимий, мнитспьнмй. 

Абгінатха “Повсюдний владика". “Владика всіх бажань" - ім’я 
бога кохання Ками, утворене з санскр. абгі+натха, де чбгі - санскрит¬ 
ський префікс із значенням “зусебіч, довкола, довкруж" тотожний 
укр. обі-об-о (обізнаний, обхід, обора), а натха (хіііді натх) - прави¬ 
тель. цар" Інд. натх у формі наш відбите в імені Бутанат з напису III 
ст., знайденого на Молдаванці в Одесі. Бутанат тотожне індійсько¬ 
му Ьгутанатх "Владика бгутів" - одному з імен Шіви-Рудри. де бгу- 
ти - добрі й злі духи, що складають почет Шіви. А санскр. кама “лю¬ 
бов, кохання" відбите в імені Камасарія "Осереддя любові”, його мали 
дві боспорські цариці IV і II ст. до н е. 

Абгірама (хіііді Абгірам) "Всевтіиіитель" - ім'я Шіви. складають 
санскр. абгі* рама. де абгі - префікс із значенням “зусебіч. довкола, до¬ 
вкруж". тотожний укр. обі-об-о. а рама "втіха, радість", що сходить до 
дієслівної основи рам “радуватися, тішитися; радувати, тішити". Є і 
дієслівна основа абгірам "насолоджуватися, тішитися, втішатися, ми¬ 
луватися". Назва найвищої вершини кримських гір - Раман-Кош. де 
тюрк, кош - "стоянка, табір" мовби пояснює підоіран рамам "привал, 
стоянка, відпочинок". 

абгіри - плем'я в північно-західній Індії, згадуване в давніх 
джерелах. За пуранами. Інд тече через країну абгірів. а “Махабгара- 
та" мовить, що абпри жили біля морського узбережжя і понад річкою 
Сарасваті. Згодом плем'я поширилося у північні райони Індії, де мало 
низку поселень. Десь перед VI ст. абгіри захопили Непал і деякий час 
правили ним. Сідгараджа Джаясінха, цар Гуджарату, у XII ст. завдав 
поразки абгірам і полонив їхнього ватажка. Нині абгіри (ахіри) - кас¬ 
та етнічного походження, поширена в Північній Індії, постачає пас¬ 
тухів. городників. Можливо, з ними споріднені літописні обри. 

абгісари - одне з племен Пенджабу, в грецьких джерелах абіса- 
рес, локалізоване північно-західніше Сіндгу-Іиду. в міжріччі Джелама 
й Ченаба. на кордоні сучасних Пакистану й Кашміру. "Сабга-парва" 
(II книга “Махабгарати") оповідає про завоювання Арджуною країни 
абгісарів. яка називалася Абгісара. а інша назва якої - Хазара. У з’язку 
з цим привертає увагу назва Описар - нині болото нижче гирла річ¬ 
ки Описар. правої притоки /Іозуватки. що впадала в Азовське море. 
Оскільки цей ареал у давнину виразно індоарійський, назву Описар 
можна співвіднести з санскритською дієслівною основою абгісар “об¬ 
тікати". де абгі - префікс, який означає "довкола, довкруж, зусебіч", 
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тотожний українському префіксу об. а сар "текти, плинути". Із на¬ 

зви можна виснувати, що річка в якомусь місці могла роздвоювати¬ 

ся, “обтікати" якусь перепону (острів, скелю, косу) і текти двома шля¬ 

хами. В Україні є гідроніми Обитік, Одиначка та Обиточна. Цікава в 
цьому плані й назва Пісара (наголошене кінцеве а) - ліва притока річ¬ 

ки Качі в Криму; її відомий мовознавець-академік Олег Трубачов роз¬ 

кладає на апі-сара, хоч і не пояснює значення компонентів, а загально 
тлумачить "притока". Тоді й назва Пісара виявляється тотожною на¬ 

зві Описар і українською теж перекладається як Обитік. Не виключе¬ 

но, що до цього ряду стають і річкові назви Писарева, Писарівка, Чи- 

сарівчина. Чисарівська. Де, зокрема, назву Писарева мають два болота 
(в басейні Дніпра і (тверського Дінця),судячи з назв у жіночому роді, 
колись річки. А назви їх навряд чи пов’язані зі словом писар. 

Абгістут "Уславлений”, “Знаменитий" - чоловіче ім’я, утво¬ 

рене від дієслівної основи абгісту (абгі+сту), де санскритський пре¬ 

фікс абгі означає "довкола, звідусіль, зусебіч, довкруж” і тотожний 
українському префіксу обі, об-, о- у словах обі-знаний, обі-йдений, об¬ 

житий, обладнаний. об дарований, об-хід, об лога, об ряд, о-гпядини, 

о-горожа, о бора (первісно об-глядини, об-горожа, об-вора). Тобто ім'я 
Абгістут дослівно означає “Обвеличений. Обславлсний" 

абгічара - замова, замовляння, заклинання, чарування, воро¬ 

жіння, особливо в корисливих, недобрих цілях. Термін сходить до 
санскритської дієслівної основи абгічар "обчаровувати. обворожува 
ги”, де абіі - префікс із значенням "довкола, довкруж, зусебіч”. тотож 
ний українському префіксу обі-об-о у словах обійми, обізнаний, обхід 
облога, обряд, оглядини (первісно обглядини). обора (первісно обвора 
а чар - дієслівна основа із значенням "ворожити", споріднена з укр 
чарувати, чарівний, чарівник, чародій, чари, чар. Тобто дослівно аб 
гічара означає обчаровування. Найбільш відомий і ранній збірник та 
ких замовлянь - “Атхарваведа ”, одна з чотирьох вед. Одна замова тут 
зокрема, має завадити жертвоприносинам недруга: "Я зв’язую тоб 
обидві руки, я заціплюю тобі рота і шалом моторошного Агні зни 
щую твою пожертву!” Замовляння в основному діляться на 6 груп 
залежно від мети, яка переслідується: марана - заподіяння ворого 
ві смерті, мохана - зачарувати, заворожити ворога, стамбгана - при 
боркати силу і волю ворога (досл. остовтіти), відвсишна - посіяти у 
ворога чвари й ворожнечу, уччатана - знищити ворота, вашікарана 
- зачарувати, заворожити когось і підкорити своїй волі. Для ритуалу, 

пов'язаного з замовляннями й ворожіннями, використовувалися різ¬ 

номанітні зображення Вішну, Шіви, Ками й інших божеств, так зва- 
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ні абгічаріки.їх не годилося встановлювати в селах і містах. Як засвід¬ 

чують давні джерела, займатися замовами й ворожінням суворо за¬ 

боронялося. а того, хто цим займався, проганяли з громади. Недарма 
"Атхарваведу” довго не зараховували до вед й спершу канонічними 
були лише три веди - тріведа: “Велесова книга” теж знає лише тер¬ 

мін тривіди Деякі з замовлянь "Атхарваведи” переклав перший укра¬ 

їнський санскритолог, родоначальник української наукової індології 
Павло Григорович Ріттер (1872-1939) - уродженець міста Чутове на 
Полтавщині. Вони увійшли до його антології давньоіндійської літе¬ 

ратури “Голоси Стародавньої Індії” яку він уклав ще в 30-ті роки XX 

століття, але вийшла вона лише через шістдесят років (1982). у видав¬ 

ництві “Дніпро”. 

абгішека “окроплений” - центральна дія ведійського обряду 
посвячення на царство. Термін складають абгі+шека. де абгі - пре¬ 

фікс. як і об н укр. об-яивати, об давати. оббрткувати. а шека схо¬ 

дить до дієслівної основи сек “бризкати, кропити" (у санскриті с пе¬ 

ред і стає ш). різновид якої - січ “лити, поливані, зволожувати, зро¬ 

шувати". Тож абгішека українською - обризкування оббризкування, 

окроппюлпния-обкроппювання. Царя кропили водою з чотирьох свя¬ 

щенних рік. набрану в чотири дерев’яні посудини з чотирьох різних 
священних дерев Йому вручалися лук і стріли, він зводив руки з ни¬ 

ми вгору й робив по кроку в кожну з чотирьох сторін світу, мовби ма¬ 

гічно оволодіваючи горизонтальним світом. Іноді ця дія виливалася 
в справжній напад на сусідні володіння з чотирьох боків тієї країни, 

де здійснювався цей обряд. Далі цар робив так звані три кроки Ві- 

шну, що символізувало оволодіння вже вертикальним світом (земля- 

повітряний простір-небо). Під час обряду цар ототожнювався з бога¬ 

ми. надто з Варуною та Індрою; уявлялося, що обряд здійснюється за 
тим зразком, за яким сам Індра вінчався на небесне царство. У пове- 

дійську епоху абгішека й окремі її елементи увійшли в деякі обряди 
релігійного посвячення. 

абгішека-мудра - дослівно “поза бризкання” “поза кроплення”. 

Мудра, тобто поза, часта на буддійських зображеннях: дві долоні сту¬ 

лені з переплетеними пальцями, ніби щоб зачерпнути води для бриз¬ 

кання чи кроплення. 

Абгіиіумат “Всеосяйне", "Гіовсюднопромінне" - ім'я Сур'ї- 
Сонця. складають компоненти абгішу+мат; абгішу розкладається на 
абгі+шу. де абгі - санскритський префікс із значенням “зуссбіч, до¬ 

вкола. довкруж, скрізь", а шу - дієслівна основа із значенням “сяяти, 

світити, осявати, випромінювати”; із суфіксом наділеності мат слово 
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шумиш означає "сяючий, променистий". 

Абгра/ан/а “Небесна Ґанґа" - одне .«означень Молочного Шля¬ 

ху а санскриті, утворене з абгра+/ан/а, де абгра “хмара", споріднене 
з рос. обпако. обпак, а /ан/и - “Ганга". священна ріка. яка. за міфами, 

спершу текла на небесах, а тоді на прохання богів зійшла на »ечлю. 

де її могутні потоки прийняв на себе бог ІІІіва. щоб нони не іагца 
ли шкоди землі. Так доти небесна ріка по його нолоссю розлилася на 
землі численними потоками. 

Абгротха "Постала з хмар' - оіначення булапи-валжрн. гро¬ 

мового иеруна бога Індри. якою він здійснив свій найголовніший по¬ 

двиг - здолав змія Врітру. який перегородив ріки й не давав їм тек¬ 

ти. Епітет складають абгра+утха. де абгра означає “хмара" (пор. рос. 

обпако. обпак). а утха - “посталий, утворений, народжений". Мож¬ 

на гадати, що абгра відбите в іменах Афродіта й Афрасіяб. Саме сло¬ 

во абгра “хмара" (санскр. аб "вода") теж двокомпонентне й дослівно 
означає “яка несе воду", "водоноша". воно ж означає і “небо". У цьо¬ 

му значенні воно відбите в назві Абгра/ан/а на означення Молочно¬ 

го Шляху. 

Абгу "Не-народжений”, “Не-зсммий“ - ім'я Впину, складають 
компоненти а+бгу. де а - заперечна частка “не. без", а бгу споріднене з 
укр. бути, має і значення “земля, світ. краіна"Санскр. а бгуті україн¬ 

ською дослівно “ие-буття". 

Абдгішанна "Сплячий на океані» - ім'я Вішку, складають ком¬ 

поненти абдгі+шаяна, де абдгі "море, океан", складене з санскр. аб 
"водат*М "вмістилище", а иіаяна (хінді иіаян) “сночивальник", яке 
сходить до санскритської дієслівної основи ті "лежати, спочивати, 

спати" Ім'я сходить до міфу, що Віиіну в проміжках між твореннями 
світу спочиває на тисячоголовому змієві Нісші, який лежить на світо¬ 

вих волах. Пор. українське прізвище Шаян. зокрема, у відомого сан¬ 

скритолога з діаспори Володимира Шаяна. 

Лбджа "Народжений водами", “Посталий з вод" - ім'я Місяця, 
складають санскр. аб+джа. де. аб “вода", а джа “народжений; син, до¬ 

чка", у формі діє відбите в грузинських прізвищах. Є жіноче ім'я Аб- 

джа "Лотос" або “Лілея", дослівно “Народжена у воді". Місяць, за мі¬ 

фом. постав із Молочного океану, коли боги й асури сколочували йо¬ 

го. щоб повернути скарби, затонулі під час потопу. 

Абджайоні “Лотосолонний" - ім'я бога-творця світ у Ьрахми. що 
у тризубі уособлює праве вістря. Ім'я складають санскр. абджа+йоні, 

де абджа - “логос" (досл. “народжений у воді"), а йот тотожне укра¬ 

їнському поно. Іконографічно Врахму зображають як він сидить на 
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лотосі, що виростає з пупка бога-охоронця світу Вішну, який у тризу¬ 

бі уособлює ліве вістря. 
Абджініпаті “Владика лотосів" - ім’я Сур“ї-Сонця. складають 

санскр. абджініпаті, де абджіні - “лотос" (досл. “який живе у воді"), 

а паті - “владика, господар", споріднене з бапт.рач, рос. батя та укр. 

батько. Подібним чином Місяць має епітет Абджа. а Брахма - Абджа- 

йоні, де абджа теж означає “лотос", досл. “народжений у воді". 

аб-дур/а - фортеця, обнесена ровом з водою, одна з шести різ¬ 

новидів фортець, описаних у “Законах Ману"; аб означає “вода", дур- 

уа - “фортеця", досл. “неприступна, неподоланна”. Інші п'ять: дганва- 

дурга - фортеця, захищена пустелею, махі-дур/а - фортеця із землі чи 
каменю (махі “земля"), варкша-дур/а - фортеця, захищена деревами 
{врікша “дерево"), нрі-дур/а - фортеця, яку захищає постійний загін 
воїнів (нрі “люди"),/ірї-дур/д - фортеця на високому пагорбі, горі або 
скелі (/ірі “гора"). Остання наділяється багатьма винятковими влас¬ 

тивостями. Дур/а також - одне з імен богині воїтельки, захисниці й 
покровительки воїнів, відбите на теренах України як Тіргатао (грець¬ 

ка передача) “Дургадеві", Апіда. Діви-Обида, Обидоноащя Див. атда. 

авалокітешвара - бодгісатва. майбутній Будда в буддійській 
міфології махаяни й ваджраяни. втілення спочуття і милосердя. У 
Китаї відомий як Гуань-інь. у Японії, де його вважають жінкою - Кап- 

нон, у Тибеті - “Зряче Око". Живе на міфічній горі Патала. звідки все 
бачить і чує й звідки час від часу спускається допомогти стражден¬ 

ним. Саме до бодгісатва сходить нині християнське ім’я Йосафат, 

про що пише Іван Франко у своєму дослідженні. 

Авартта - одна я чотирьох грозових хмар бога Іидри. інші три 
-Дрона, Пушкара, Самварта. Вважається, що одночасна злива з цих 
чотирьох хмар спричиняє всезагальнс руйнування. 

авастха-чатуш’я “чотири стани" - чотири періоди в жи гті чо¬ 

ловіка: балья - дитинство (до 15 років), каумара - юність (від 15 до ЗО 
років), яувана - дорослість (від ЗО до 50 років), вардгакя - старість 
(після 50 років). Ці вікові параметри дають медичні трактати, т. зв. 

вайдьяки (термін споріднений з укр. відати). Щодо періодів у житті 
жінки див. бала. 

аватара (із санскриту сходження, зішестя) - прихід божества 
на землю в подобі тварини чи людини, аби знищити зло й віднови¬ 

ти лад і справедливість. Уявлення про аватари-втілення пов’язуються 
переважно з Вішну. одним із трьох верховних божеств (трімурті) ін¬ 

дуїзму. що уособлює в тризубі ліве вістря, колір шкіри якого - синю¬ 

ватий, а вбрання - жовте. Має 10 основних аватар-втілень: 
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1. Матсья “Рибина" - у подобі рибини рятує рід людський під 
час потопу; 

2. Курма "Черепаха" - на ній боги й асури. старші брати богів, 

встановили гору Мандару, сколотили Молочний океан і повернули 
затоплені під час потопу 14 скарбів; 

3. Вараха “Вепр” - прибрав подоби вепра, пірнув на дно океану 
й іклами підійняв на поверхню Землю, затоплену потопом; 

4. Нрісінха “Людинолев" - звільнив землю від злого демона Хі- 

раньякашіпи, якому бог*творець Брахма дарував невразливість і не¬ 

переможність; 

5. Вамана “Карлик" - здійснив три кроки й одібрав у царя- 

демона Балі три світи - богів, людей і предків; 

6. Параиіурама “Рама-з-сокирою" - знищив на землі владу 
воїнів-кшатріїв і встановив владу жерців-брахмлнін; 

7. Рама - герой “Рамаяни", звільнив землю від злого демона Га¬ 

вани; 

8. Крішна "Чорний; Вродливий; Красний" - герой "Махабгара- 

ти"; 

9. Будда "Пробуджений” - легендарний засновник нової релі¬ 

гії. буддизму; 

10. Калькі “Білокінь” - прийдешній рятівник світу з мечем на 
білому коні. 

Найвідоміші аватари Вішну - сьома й восьма, в подобі Рами 
(Ьаларами) й Кріиіни. "Велесова книга", давньоукраїнська пам'ятка 
V IX ст., знає божества Вишень і Кришень. у козаків і сучасних укра¬ 

їнців побутують прізвища Кришень і Кришнснко. а також Гупап, іупа- 

по, [упалов, Гупалюк. Гупапенко. які відбивають інше популярне ім’я 
Крішни - Гопал. Гопала. Воно ж відбите в українських назвах Гупали, 

Гупапівка, Гупалівщина. Сьома аватара Вішну - старший брат Кріш¬ 

ни, має імена Балавіра (Ьалвір. Бапбір) "Могутній герой", відбите в 
українських прізвищах Балвір. Бальвір, Балбир, Балбиренко. Інше ім'я 
його - Баладева (Бальдев) “Могутній бог" або “Білобог" чи просто Бп- 

ла. Баль “Могутній" відбите в українських прізвищах Балодей, Болу- 

деи, Білдей, Більдій. Баль. Баладева - землеробське божество, атрибут 
його - рало, плуг, Крішна - воїнське і пастушницьке божество. Обоє 
разом уособлюють цілокупність усесвіту й мовби протиставлені один 
одному; Крішна синюватошкірий і в жовтому вбранні, Баладева золо- 

тавошкірий і в синьому вбранні. Тобто маємо ту саму барвну симво¬ 

ліку, що й у нашому синьо-жовтому прапорі. 

Має свої аватари й інше верховне індуїстське божество - Ші- 
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ва, зображуване з тризубцем, але вони менш поширені й відомі. Іноді 
термін авапиіра вживається і щодо людей, які вважаються втіленням 
того чи іншою святого. 

Авеста (“Зенд-Авеста~) - священна книга давньоіранської, так 
званої зороастрійської релігії, де зібрані обрядові приписи, релігійні 
формули, гімни й молитви, що їх спінали-промовляли під час пожерт- 

вин, свят, весіль, похоронів. Записана авестійською мовою в IV-VI ст. 

на основі раніших усних текстів. Основні розділи: "Ясиа"("Книга ри¬ 

туалу") - містить гати, літургійні гімни, найголовніша й найдавніша 
частина "Авести" створення її приписується Заратуштрі, засновни¬ 

кові зороастризму; мова гаг украй архаїчна й близька до ведійського 
санскриту; "ЯштіГ (“Книга гімнів ') - гімни-звернення до різних зо- 

роастрійських божеств, і досі вжиткові при релігійних відправах; “Ві- 

доплат" "Кодекс проти депів” (деаи в зороастрійської міфології - з лі 
духи, демони, годі як в індійців - боги). Припускається, що Іран, авес¬ 

та означає ге саме, що й під. всі'а "знання, відання" Але можливе й 
тлумачення а-всста як нс-всАа. де а - заперечна частка, а все та те ж 
веди. Таке пояснення монтується тим. що в "Авесті" чимало богів, 

реалій і понять маніть протилежне, аніж у ведах, значення. Водночас 
тексти “Виведи" її “Авести" засвідчують схожі космогонічні й міфо¬ 

логічні уявлення, сформовані ще за індоіранської (арійської) єднос¬ 

ті. нони мають українські паралелі Герої "Авести" - правителі напів- 

лсгеїідарної династії Ксяшдів. один з яких - Кей Віштаспа, за перека¬ 

зами. надав притулок Зараіуіигрі. який зазнавав гонінь, коли ширин 
своє вчення. Кеяніди правили в сі продавшії державі Ііакпіріі, а між 
ііактрією та Україною існує низка показових відповідностей. Так. тер¬ 

мін кеіі може спорідиюваїися з іменем Кий і назвою Київ. Зороастрій- 

ська традиція несхвально сганиться до царів ксів. виводить їх при¬ 

хильниками многобожжя. а не Лхурамаіди - верховного божества 
зороистріііцін. 

А/астья {А/асті) - веліиськіиі мулрець-ріші. автор деяких 
гімнів "Рігвсди". За міфами, сни Мі гри й Варуни, народився в глеку, 

куди вилилося сім’я обох богів, коли ті побачили вродливу апсару- 

русалку Урнаші. З ним повя «аію чимало легенд і подвигів він, зокре¬ 

ма, сам собі створив дружину Лонамудру, одібрав скарби у демона Іл- 

вали. якого спопелив словом, випин океан, на дні якою ховалися асу- 

ри, був могутнім союзником богів у їхніх битвах з асурами. прокльо¬ 

ном перетворив на змія царя Нахушу. який зазіхав на дружину Індри, 

змусив відхилитися гори, які заступали сонце. На дравідійському пів¬ 

дні він вважається вчителем тамільських царів, упорядкував таміль- 



ську граматику, у деяких храмах на його честь щодня здійснюють від¬ 

прави. Вплив легенд і уявлень про мудреця-ріиіі досяг Яви, Борнео іі 
Кампучії, де в ієрархії богів Агастья посідає найвище місце. "Раман- 

на" розповідає, що на одинадцятому році свого вигнання царевич Ра¬ 

ма одвідав мудреця в його обителі - Агастья-ашрамі, і той порадив 
йому провести останні кілька років вигнання в лісі Панчавагі непо¬ 

далік. Агастья уособлює і зірку (у греків Канопус), тому існує і термін 
игастьйодая "сходження АгасгьГ. Зірка сходить на 17-й день соляр¬ 

ного місяця бгидрипад (серпень-вересень). Калідасова “Рагху-ваміиа" 

мовить, що коли арка Агастьі сходить, вода в ставках та озерах стає 
чистою і прозорою. 

Агіджіт "Переможець змія" - ім'я-епітет Крішни. яке склада¬ 

ють санскр. агі ьджіт, де агі “змій", споріднене з укр. вуж і рос. уж, а 
джип - “переможець, звитяжець". Агіджіт також - епітет Індри, що 
подолав змія Врігру. який перегороджував ріки й не давав їм текти і 
який в українському фольклорі постає як злии цар Ворог або Воро¬ 

тар. 

Агішвара “Владика змій" - одне з імен тисячоголового змія Ше- 

ші, на якому спочиває бог Віиіну у проміжках між твореннями світу. 

Ім’я складають санскр. агі+пивара, де игі "змій", споріднене з укр. вуж 
і рос. уж, іиївіірч - “владика, бог". 

Л/наї - ім'я дружини бога Агні. дослівно “Агні на”. Можливо, до 
нього сходить сучасне жіноче їм я Агмаа. 

А/не я “Син Агні" - Сканда-Картікся. син Шіви, назнаний так 
через те, що сім’я Шіви. з якого народився Сканда-Картікея, спершу 
погранило у вогонь. А/нея “Вогненна" також - міфічна небесна зброя, 

якою опікувався Агні. 

а/мі “вогонь ‘ - у ведах священна субстанція, настільки важли¬ 

ва при жсргвонрин«>синах. що її часто ототожнюють із самим жер¬ 

цем, як у “Рігведі". Давні тексти згадуюсь три головні вогні, що мають 
загальну назву третії: ахавчнья - для жертвоприносин, гчрхчпчпп>я 
- хатній вогонь і дчкіиінчгш “південний вогонь", розміщуваний із пів¬ 

денного боку приміщення для пожертвии. Деякі давні тексти знають 
5 священних вогнів. Санскр. дчкшшч означає і "південний", і “пра¬ 

вий". оскільки розміщувався по праву руку, якщо стати обличчям до 
сходу - основної сторони світу, якою опікувався Іидра, цар богів і ва¬ 

тажок небесного воїнства. Схід у слнскрип - пурва, що споріднене з 
рос. первмй та укр. перший. Деякі дослідники схильні й назву Дссн<> 

пояснювати як Правії, оскільки вона - права притока Дніпра. 

А/ні “Вогонь" - винятково важливе ведійське божество, дру- 



ге за частотою згадувань у “Рігведі"; разом з Індрою і Сур’єю входи¬ 

ло в трійцю (трімурті) найважливіших богів “Рігведи", яку в епічний 
період замінила грійця-трімурті Ьрахма-Вішну-Шіва. Вважається си¬ 

ном мудреця Ангіраса (ім’я споріднене з грец. а$£еІОі “янгол", первіс¬ 

но “вісник”), дружина його - Сваха, з якою мав трьох синів і 45 ону¬ 

ків - разом 49, що символізує 49 вогнів. Культ його зберігає риси, що 
сходять до давньоіранського періоду. У ведах його образ ще виразно 
не відмежований від священного вогню, який уособлює і який посі¬ 

дає центральне місце у ведійському ритуалі, поряд із Сомою, з яким 
Агні у ведах найчастіше поєднаний. Колір його червоний або чорний, 

слона його сторони світу звати Пундаріка, їздова тварина - мета “ба¬ 

ран", у його колісницю впряжені руді коні. У нього 7 рук. що символі¬ 

зує 7 язиків полум'я. 
Агні прославляється як пожирач пожертви, він підносить » до 

богів, посередник між богами й людьми. Пов'язаний з повсякденним 
життям людей, надто з весільними й поховальними обрядами, бог 
хатнього вогнища. Він належить усім людям, знає всіх народжених, 

у ведах часто асоціюється з міфічними жрецькими родами вогняно¬ 

го культу (Атхарвани, Ангіраси, Бгриу), які принесли людям вогонь. 

Давні тексти підкреслюють множинність виявів Агні: він об’єднує 
три сфери всесвіту, тричі народжений (у небі - сонце, на землі - во¬ 

гонь. в атмосфері - блискавка), має 3 житла. Часто ототожнюється з 
іншими богами, в чому помітна тенденція до монотеїзму. У ведах Аг¬ 

ні не зовсім антропоморфний, зооморфні образи його у ведах - бик, 

кінь, птах (посланець, вісник - поєднувач земного й небесного сві¬ 

тів), цап (асоціюється з руйнівним аспектом). Згодом значення Агні 
слабшає, у поведійському пантеоні він займає місце в групі локапа- 

лів - 8 богів-захисників сторін світу, підлеглих верховній індуїстській 
трійці (трімурті) Брахма-Шіва-Вішну; образ його тут більш антро¬ 

поморфний і називається дікпапа. У моральному аспекті Агні всеві- 

даючий, випробних і засвідчувач правди, а в космічному - творець 
і руйнівник всесвіту, що спопеляє його наприкінці світового циклу. 

Ритуальна функція Агні збережена в індуїзмі. Сваха, дружина Агні - 

персоніфікація ритуального вигуку перед початком пожертвин. По- 

ведійська література розглядає Агні і в фізіологічному аспекті, як еле¬ 

мент живого організму - внутрішній (утробний) вогонь аударя. Уяв¬ 

лення про Агні-Вогонь у деревах сходить до ведійського обряду до¬ 

бування священного вогню тертям двох ритуальних паличок - арані, 

укр. живий вогонь, добуваний та.к само. 

Аґнібгатта "Воїни АгнГ - інше означення марутів, синів 
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ІІІіви-Рудри, уособлення буйних вітрів, мариці “Велесової книги" й 
Стрибожі внуки “Слова о полку Ігоревім" 

Агнівеша - один із шести учнів, що йому, як вважається, му¬ 

дрець Пунарвасу Агрея передав знання аюрведи - традиційної індій¬ 

ської медицини. Кожен із шести учнів написав свій трактат з медици¬ 

ни, а той. що написав Агнівеша, у III ст. використав Чарака у тракта¬ 

ті "Чарака-самхіта”, який і сьогодні є найважливішою медичною пра¬ 

цею з аюрведи; наприкінці кожного розділу він зазначає, що за основу 
бралася оригінальна праця Агнівеші. Ім’я А/нівеша "Вогнистошатий" 

мав і учень мудреця Аґастьї і наставник царя Друпади, батька ца¬ 

рівни Драупаді - спільної дружини п’ятьох братів-паидавів. про 18- 

денну битву яких зі своїми двоюрідними братами оповідає "Махаб- 

гарата" 

а/нідга (а/нідгра) “розкладальних вогню” - один із чотирьох 
жерців, що представляють при пожертвинах “Атхарваведу" - четвер¬ 

ту веду, веду замовлянь. Помічник головного жерця, обов’язок його 
- розводити жертовне багаття. Імена А/нідгра й А/нідграка мають мі¬ 

фологічні персонажі, серед них і батько легендарного царя Куру. 

А/ніджа “Народжений вогнем” - ім’я Сканди-Карттікеї. бога 
війни і сина Шіви. Ім’я складають санскр. а/ні+джа, де а/ні "вогонь” 

і "бог Вогню", а джа - “народжений; син", яке у формі дзе виступає в 
грузинських прізвищах. За однією з міфологічних версій, бог Агні за¬ 

кохався в дружин шести мудреців, і цим вирішила скористатися Сва¬ 

ха, дочка ведійського бога Дакші, закохана в Агні без взаємності. Во¬ 

на по черзі прибирала подоби кожної з дружин і приходила до Агні, а 
його сім’я зливала в глек, у якому й народилося шестиголове немов¬ 

ля. Більш відома версія про народження Склііди від сімені, яке Шіна 
скинув в вогонь, але той не витримав його нестерпного жару й відки¬ 

нув у священну Гангу. Там. у прибережних очеретах і народилося не¬ 

мовля, де його знайшли шість дружин мудреців і випоїли своїм моло¬ 

ком. Терміном а/мджа “народжене вогнем" означується і золото. 

А/ніджвала ’Вогиеннополумиий” - одне з імен Шіви. ім'я скла¬ 

дають а/ні+джвала, де а/ні "вогонь” джвала "полум'я", яке має і фор¬ 

му джвара (хінді джвар), споріднене з укр. жар. Зважаючи на численні 
й давні топонімно-гідронімно-антропонімні паралелі між Україною 
та Індією, можна казати, що українське прізвище Чвапа й індійське 
ім’я Джвала - етимологічні двійники, мають спільне походження й 
однакове значення. Індійське Джвала безпосередньо причетне до 
верховного індійського божества Шіви-Рудри-Вріши та його жіно¬ 

чої іпостасі Дурги-Деві-Махеші,тож і українське прізвище Чвала без- 
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посередньо причетне до давньоукраїнського верховного божества 
Нода-Влеса-Стрибога і його жіночої іпостасі Діви-Мокоші. Англій¬ 

ські словники перекладають джвала як рате “полум’я” яке спорідне¬ 

не з укр. полум'я і, в свою чергу, споріднене із запальним іспанським 
танцем фламенко. А Шіва - цар танцю. Натараджа. Дехто стверджує 
індійське коріння назви фламенко: вона, за ними, сходить до слова 
брахман, грецькою видозміною якого і є фпамен ‘‘жрець ' 

А/ніджіхва “Вогнеязикий" - епітет бога Аґні; санскр. джіхва 
споріднене з укр. язик. 

А/нідур/а “Вогненна Дурга" - богиня-воїтелька Дурга н своїй 
моторошній іпостасі, інші імена якої Деві. Махеші, Матрідеві, Дур/а- 

деоі відбиті в Давній Україні як Діва, Мокоіиа, Матирдей. Тіргатао 
(грецька передача). 

а/ні-куккута “вогняний півень” - означення пожежі, з чим 
можна порівняти український фразеологізм стосовно пожежі - пус¬ 

тити червоного півня. Санскр. куккута “півень”, куккуті “курка”. 

А/нікула “Вогняна династія" - чотири раджпутські роди, які 
вважають себе нащадками давнього кшаїрійського (воїнського) ро¬ 

ду а/нікула: Парамара (Навар). Паріхар (ІІрагіхара). Члхамана (Чау- 

хан). Соланкі (Чаулук'я). Ці роди вважають, що постали з вогню на 
священній горі Абу в Раджастхані. тоді як інші раджпутські роди зво¬ 

дять своє походження до Соиця-Сур’і або Місяця-Чандри-Соми. А 
раджпути, індійські "козаки”, виявляюгь мовну, тож і етнічну спорід¬ 

неність з українськими половцями й печенігами. Пор. термін огнища¬ 

ми у "Келесовій книзі". 

а/нілока - обитель бога Агні біля підніжжя легендарної гори 
Меру (Сумеру), центру всесвіту в уявленнях стародавніх індійців, до¬ 

вкола якої обертаються планети. Санскр. лока означає “місце, край, 

країна, світ” і споріднене з англ. ІосаІ “місцевий, локальний”. 

а/ні-мантхана "витирання вогню” - спосіб добування так зва¬ 

ного живого вогню для розпалювання жертовного багаття. Санскр. 

мантхана утворене від санскритської дієслівної основи манпіх “тер¬ 

ти. натирати", спорідненої з укр. мантачити. Укр. мантачка - бру¬ 

сок, яким гострять, мантачать косу. 

А/німітра “Агні й Мітра" - так звали сина царя Пуш'ямітри. 

засновника царської династії Шунгів. яка змінила династію Млур’їв. 

Посів трон 149 р. до н.е., правив 8 років. Герой драми “Малявіка й Аг- 

німітра” Калідаси (V ст.). Мітра на слов’янському Грунті має форму 
Мир, тож давньоукраїнська форма імені А/німітра - Огнемир. Що та¬ 

ке ім'я могли знати давні українці засвідчує “Велесова книга", яка знає 
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божество на ім’я Огиебог. 

агніпарікша "випробування вогнем" - давній звичай, коли лю¬ 

дина мусила доводити свою безневинність, увійшовши у вогонь. Ко¬ 

ли вона виходила з нього живою, то вважалася невинною. У такий 
спосіб мусила доводити свою чистоту й Сіта в "Рамаяні", дружина ца¬ 

ревича Рами, яку викрав демон Раван “Ревун" і певний час тримав у 
себе полонянкою Мас аналогії в українському весільному обряді, зо¬ 

крема. на Волині. Коли молода йшла до церкви на вінчання, то пере¬ 

ступала через запалений вогонь, щоб довести дівочу цноту. 

а/ніправема "входження у вогонь” - звичай, коли дружина піс¬ 

ля смерті чоловіка сходить разом із ним на поховальне багаття. Такий 
звичай візантійські й арабські автори засвідчують у слов'ян. 

аліі-прадакшіма - обряд обходу вогню зліва направо. Термін 
складають а/ні+прадакіиіна, де прадакшша - шанобливий обхід злі¬ 

ва направо довкола зображення божества при ритуальних церемоні¬ 

ях або довкола людини на знак особливої поваги. 

Алііпурана - одна з 18 пуран. яку знаменитий мудрець Ва- 

сіштха нібито почув від бога Аґні. Час створення невідомий. ІІура- 

на переважно присвячена Шіві. але чимала частина її присвячена Ві- 

шну. Енциклопедичний характер пурани засвідчує зміст: опис деся¬ 

ти аватар Вішну. “Рамаяна” й “Махабгарата" як поклонятися різним 
божествам, встановлення зображень у храмах, астрологія, архітекту¬ 

ра й скульптура, медицина, отрути й протиотрути, засади драматур¬ 

гії і поезії, анатомія і фізіологія, обов'язки царів, військова справа, за¬ 

конодавство. граматика тощо. А нащадки мудреця Васіштхи. як свід¬ 

чать давні джерела, носили пасмо волосся на виголеній голові, тобто 
“оселедець". 

а/ніхотра "пожертвини вогню” - найперший серед 7 головних 
жертовних обрядів, при якому в усі три священні вогні (див. а/ні) 

час від часу бризкають молоко. Обряд виконує тільки жонатий чоло¬ 

вік. домогосподар. вранці і ввечері, впродовж усього свого сімейного 
життя. Тому такий господар іще зоветься а/ніхотрі. В індійців побу¬ 

тує прізвище А/ніхотра. 

а/нічаяна - підготовка місця або вівтаря для священного вог¬ 

ню. винятково важливий ведійський обряд, найбільш складний і вро¬ 

чистий. триває не менше року. Спершу замішується глина і з неї ро¬ 

биться основна частина вівтаря - укха. все це супроводжують різ¬ 

ні магічні й символічні дії. Голови 5 жертовних тварин замуровують 
па споді вівтаря, а туші кидають у волу, де бралася глина. Вівтар має 
форму птаха з розпростертими крилами й складений із 10 800 цеглин. 
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кожна цеглина має свою назву і своє символічне значення, кладеться 
вона на належне їй місце з певними маніпуляціями й замовами. 

А/ніїиома “Агні й Сома" - у “Рігведі" боги час го вис гупають па¬ 

рами. Сома тут означує божество Місяць. 

агміиипома - один із найдавніших, іще ведійський, пя гидсниий 
жертовний обряд на честь божественного хмільного напою соми, що 
його при жертвоприносинах час від часу трохи виплескують у свя¬ 

щенне багаття. Обряд присвячений Індрі, цареві богів і ватажкові не¬ 

бесного воїнства, який неабияк полюбляв цей хмільний групок. Здій¬ 

снюється щороку у весняний сезон, триває п'ять днів і вимагає учас¬ 

ті всіх 16 жерців - по Чотири від кожної вели, бо кожна веда має чоти¬ 

ри жерці - головного і трьох його помічників. Свого апогею досягає 
під час приготування соми опівдні, коли розлається і священна ми- 

лос і пня. В останній, питий день обряду головний жрець у суворо ви¬ 

значеному порядку промовляє 2000 рядкін з “Рігведи”, звернених до 
Агні, Аііівіііія та богині вранішньої зорі - Уші. С три різновиди по- 

жертвии соми, залежно від тривалості: тричі упродовж дня - вран¬ 

ці. опівдні й увечері, що супроводжується співом величальних гім¬ 

нів; більше одного дня, але не менше ІЗ днів; від ІЗ днів і до багатьох 
років. Жертвоприносини першого різновиду і мають загальну назву 
алііштома, а вона й собі ділиться на шість різновидік. кожен з яких 
має свою назву. Відрізняє їх при відправах лише мліера промовляння 
гімнів, кількість їх або задіиних ритуальних посудин для соми - грих 
(споріднене з укр. глек). 

Компонент іипюма в а/ніиїтома означає "славлення, величан¬ 

ня, оспівування, піднесення", первісна форма йою - стоми: у сан¬ 

скриті початкове с після префіксів з кінцевим голосним і змінюєть¬ 

ся на ш. тому й иітоми. А стоми сходить до санскритської дієслівної 
основи сту "славити, величати, хвалити" Так, иліі “вогонь" +стома 
“славлення, величання" дає а/тиітома “славлсння-всличання вог¬ 

ню". Синонім до стома с ступи - теж "славлення, величання" що 
має і форму штуті - перший день обряду аґніштома має назву а/- 

ніштут. Санскр. стуті-штуті тотожне укр. штати "шанувати", 

нітитися “шануватися", поштивий, поштивість, поштиво "шано¬ 

бливо, чемно", поштитися '‘пошануватися" честь, почесть, ушта- 

учпш й рос. чіпать, чтитель, почитатель.учтивий, почтительньш, 

почтеппми. У слов'янських мовах божественно учти й означає 
“вшанування-славлсння богів", тобто є смисловим відповідником 
термінів пожертвини й жертовний обряд. У значенні “богослужба”, 

“жертовний обряд на честь бої їв" учта вжите у "Велесовій книзі". 
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давньоукраїнській пам'ятці У-ІХ ст. Є санскритські дієслівні осно¬ 

ви пра+сту "про-славляти" і пра-стут “про-,.лавлеііий" чбіі<ту. 

дослівно "об-славляти. об-хвалкжати. об-величувати" й обгі-стут 
“об-величений, оо-славлений" Де префікс пбгі означає “довкола, зві¬ 

дусіль. зусебіч. довкруж" і тотожний українському обі, об-, о- у сло¬ 

вах обі-знпннй. обі-идепин. об-жнпнін. об-лоднпнніі. об-доровонии. об¬ 

хід. об-лога. об-ряд. о-глядннн, о-горожа. о-бора (первісно - об-глядіти, 

об-горожо. об-поро). Зі стоми споріднене давньослов'янськс ім'я /с- 
толиі “Який винятково шанує богів" (рос. “Исключитсльно чтуїций 
богов"), і "Винятково іііаііований-славлений" (рос. “Исключитсльно 
почитаемьій-чгимьій ”). У свою чергу, інд. сомп й Іран, хоомо виявля- 

юють спорідненість з укр. хміль Аліінітуто. Апіішту “Шанувам вог¬ 

ню" - імена міфологічних і епічних персонажів. 

а/рахаяна (а/хан) - 9-й місяць індійського календаря, відпові¬ 

дає листопаду-грудню. точніше періоду від 22 листопада до 21 груд¬ 

ня. Інша назва його - морюшіршо “належний до сузір’я Мрі сонорній 
Голова оленя* Вважаєтьсяч найкращим із місяців, назва йде від го- 

го, що місяць стас повним саме біля цієї накшатри (сузір’я). І Іро ньо¬ 

го Крішна в “БгагавадґітГ каже: “Серед місяців я - мрі/пшіршо". Бог 
цього .місяця - Рудра. У Києві є історична місцепість Мриги, назва ви¬ 

являє спорідненість із санскр. тп$а “сарна, олень" В індійській мі¬ 

фології мріґа-сарна - їздова тварина бога вітру Ваю (ім’я спорідне¬ 

не з укр. віяти, вітровій, буревій, зовія), інше ім’я якого - Потир, спо¬ 

ріднене з укр вітер. Ім'я Мріґиротхо “Сарнова колісниця" маг в ін¬ 

дійському епосі цар держави Аґюдм. з якої походив і в якій царював 
легендарний Рама, герой “РамаяиіГ. Мриги. виходить, семантичний 
двійник назви Сорті. 

а/рашина "найперша їжа" - частка їжі, яка виділяється за¬ 

здалегідь для брахманів і для підношення богам. Термін складають 
оґро+аитна, де а/рп - “передній, перший", іішпно - "їжа. харч". 

Агха/хна “Нищитель зла" - ім'я Віїину. складають санскр. 

оґха+ґхнп. де а/ха “зло. гріх", /хна “гонитель, нищитель, убивальник", 

споріднене з укр. гнити та гой у прізвищі Вовкогон. термінах копогон. 

плотогон, вітрогон і тотожне індійському хан/хон в епітеті Індри у 
ведах Врітрахан "Убивця Врітри". Дсхлн сходить до дієслівної основи 
гхно “гнати, переслідувати, вбивати" (пор. англ. Нипїсг “мисливець"), 

а Врітра - могутній демон, що уособлює зиму, холоди, застій, темряву, 

морок. У найдавнішому українському фольклорі (веснянки, колядки, 

щедрівки) Врітра постає як злий цар Ворот або Воротар. 

а/ха-моршана - неодмінний компонент вечірнього богослу- 
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жіння - сандг'і. Полягає у бранні води в долоню, триманні ЇЇ біля но¬ 

са і видиханням через ніс у воду. Водночас промовляються три вірші 
з “Ріґведи" (мандала 10. гімн 190): рітам ча сатьям на .... після чого 
вода виплескується з долоні на землю ліворуч від себе. Термін озна¬ 

чає “який змиває гріхи". А/ха-маршана також - назва цих трьох ряд¬ 

ків з “Ріґнсди". іцо промовляння їх. як вважається, очищує людину від 
усіх гріхів і за значенням прирівнюється до царського обряду ашва- 

медгч, археологічно засвідченого на теренах України. 

Адбгута-Рамаяна “Дивовижна Рамаяна" - поема з 27 пісень, 

особливо популярна в Кашмірі. Приписується Вальмікі, легендарно¬ 

му творцеві "Рлмаяни". проте, як на дослідників, вона досить пізнього 
походження, не раніше ХІУ-Х\' ст. Особливість поеми та. що в ній не¬ 

звично трактується образ Сіти - героїні "Рамаяни". Злий Равана, коли 
підпорював сніг, у лісі Лайдака змусив снятих відлюдників дати по кра¬ 

плі своєї крові і зібрав її в глек, що його перед цим зросив соком свя¬ 

щенної трави куша (дарбга) й прочитав магічу замову мудрець Гріт- 

самада. Равана відніс глек у свою столицю Ланку й застеріг дружину 
Маидодарі, щоб навіть не підходила до ніюго. Але та нишком відпила 
з глека й невдовзі народила доньку. Ьоячися гніву Равани, вона відне¬ 

сла немовля їй Курукшетру "Поле Куру" й поклала в борозні. Там її і 
знайшов цар Джанлка і вдочерив. Місто Дандакч засвідчене в 11 -1V ст. 

у Криму, назви Курукиїетрч (синонім Курустхап) семантичний двій¬ 

ник українських назв Коростень. Коронці, Корсунь. Херсон. Куруишн 
га іранської - Хорчсчн і дослівно означає “Місце-Місто Бика". 

Адбгута-са/ара “Океан чудес" - грунтовна праця про знамен¬ 

ня й прикмети. їх вплив ма людей і способи уникнути цього впливу. 

Роботу над нею розпочав бенгальський цар Ьаллалассна 1168 року, а 
завершив його син Лакшманассиа. Назву складають адбгута+са/ари, 

де сч/чрч "океан, море", адбгутч “дивовижний, надзвичайний; чудо”. 

Адвайти “Єдиний", "Неподільний" - ім'я Випну, захисника сві¬ 

ту, складене з санскр. а+двчйта. де ч заперечна частка, двашпа “дво¬ 

їстий. подвійний, роздвоєний", тож Адвайта дослівно - “Нсроздвоє- 

ііий". Адвайти також ім’я Брахми. творця світу, що уособлює в тризу¬ 

бі праве вістря (Винну уособлює ліне. Шіва - середнє). На Хмельнич¬ 

чині є річка Двоятшікч. притока Смотрича. 

адгарма “пе-ніра", "безвір'я", “порушення того, як має бути" - 

персоніфікація понять осімконня. не праведність, протилежного по¬ 

няттю дгчрмч “віра, праведність". Персоніфікується також як син 
Брахми, дружина якого - Мрішч “Олжа" “Неправда"; двох їхніх дітей- 

близнят звати Дамбга “Хитрощі" и Мчйя "Облуда”. З ними споріднені 
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терміни нетреба, нстребник “який не приносить треб-пожертв”, вар¬ 

вар і Аратта. 

адгвар'ю - головний жрець "ЯджурведіГ при ведійських по- 

жертнинах. Він виконунав такі ритуальні дії: розмічав майданчик, 

споруджував жертовний вівтар, готував жертовне начиння, розкла¬ 

дав жертовне багаття - все це під супровід мантр із “Яджурведи”. 

Кожна веда має по 4 жерці, один із них головний, інші три - його по¬ 

мічники. 

адгімаса - досл. "надмісяць". В Індії і нині відіграють важливу 
роль обидва календарі - сонячний і місячний. Сонячний рік має 385 

днів, лунарний - 354. обидва роки мають по 12 місяців, які й назива¬ 

ються однаково. Але тривалість лунарного місяця коротша від міся¬ 

ця солярного, що призводить до втраіи щороку 11-12 днів. Тому че¬ 

рез кожні три роки, щоб узгодити солярним рік із лунарпим, вставля¬ 

ється додатковий місяць - адгімас. де мас означає “місяць", адгі - “над, 

понад". Наприклад. 1958 року цей додатковий місяць (з 7 лишім до 15 

серпня) був долучений до місяця інраплн. який відповідає європей¬ 

ському липню-серлню (за місячним календарем). Тому місяць шра- 

пан тривав з 2 липня до 29 серпня. 

Як засвідчує “Ніґвсда", 13-й місяць знали іце у ведійські часи, він, 
зокрема, виразно згадується в "ЯджурвсдГ. Проте даних, коли саме і 
до якою місяця додавався, відсутні. Багато обрядів не здійснюється 
такого місяця, виняток становить поховальний обряд. Всі інші,а над¬ 

то весільний, мусять відкластися. Адгі маса має і інші назви: адгіка- 

маса, мала-маса, пурушоттама-маса. Остання назва пов'язана з од¬ 

ним із імен Нішну - ІІуруиіотпшм “Найдосконаліший муж". Як на до¬ 

слідників, цс зробилося задля того, щоб викликати більшу довіру до 
цього додаткового місяця. 

Лдгіратха - прийомний батько знаменитого воїна Карпи, героя 
“МахабгаратіГ. якого Кунгі. мати трьох із п'яти братів-иандавів, наро¬ 

дила ще до заміжжя від бога Сур‘і. поклала в корзину й пустила за річ¬ 

ковою течією. Цю корзину з немовлям і знайшов колісничий Адгіратха 
та його дружина, коли її прибило до бсрсі а. Ім'я складають адгі+ратха. 

де адгі "над. гіонад”, ратха - “колісниця", тобто воно означає “Винятко¬ 

вий колісничий". З компонентом ратха багато індійських імен, як пра¬ 

вило. воїнських. 

адевая “безбожні" (д “не, без", девая “божні") - означення у 
ведійських та епічних пам'ятках народів, які не визнавали ведійсь¬ 

ких га індуїстських богів. їх іще називали аяджван “які не прино¬ 

сять пожертв" (пор. укр. нетребичі), а-врата “які живуть без закону". 
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а-драхма "які не мають богошанування" тощо. Чого ж ряду, що й вар¬ 

вари та аратпщі - жителі Аратти. 

Аджа "Ненароджений" - епітет багатьох богів, зокрема, Іірах- 

ми, Вішку й ІІІіви. які уособлюють тризуб. Мас і знамення “Коза", 

"Цап", а цап - їздова тварина богів Куберм й Аґні. Аджа звали батька 
Даиіараїхи й діда царевича Нами. 

аджа/ава - лук Шіви, який, за міфами, віків із неба, коли наро¬ 

дився І Ірітху - земний псршоцир. Назву складають аджа “коза; цап" і 
гава “корова". Інша назва лука - шпака. 

Аджа-Нкапада “Цап Одноногий" - у ведійській міфології боже¬ 

ство з розряду атмосферних, характеризується як таке, що підтримує 
небо, потоки, океанські води, Сараєвагі і всіх богів Надав міцності 
обом снігам, постав на сході. Цапина природа споріднює його з Ііу- 

Іваном, чия тварина - цап, а також з Індрою. Пов'язується з блискав¬ 

кою. меіафора якої - ЛджаЬкапаіт, цю одіїоноіїсть дехго сприймає 
як блискавку, що вдаряє в землю, скаїшда складають ека "один"тада 
“нога", якому тотожне укр. п'ята. Аджа означає і "коза". 

Аджай "Непереможний" - чоловіче воїнське ім’я, утворене з 
санскр. а їджай. де а - заперечна частка "не. без", джип “переможним, 

звитяжний". Споріднене з українським прізвищем Нсчаіі. що мої о, «о- 

крема. мав уславлений козацький вагажок, соратник Ікндана Хмель¬ 

ницького. І Ісрнісио, слід гадати, нрпвище мало «|к»рму Нсджай. а тоді 
ірамсформувалося в Нсчаіі. 

Аджатататру “Чий норія не народився" - ім'я багатію* мі 
фічішх та епічних персонажів: царя країни Каші (Варапасі), який сла¬ 

вився мудрістю; одне з імен ІІІіви; найбільш уживаний епітет щодо 
Юдгіїнтхіри, найстаршою з п'ятьох братін-ііандавів; цар країни Ма- 

гадги, сучасник Кудли. 1>тлл"ісьм джерела мовлять, що він ув язпнв 
свого батька Ьімбісару и заморив мою голодом. Джаииські ісксги 
стверджують, що Ьімбісара боявся заі ініути від руки сина и тому сам 
наклав на себе руки. Початком царювання Аджатататру внажл* гь- 

ся 493 р. до и.е. Давіїьоцейлонські хроніки мовлять, що Ьудда номер 
на восьмому році правління цього царя, який перебував па тропі 32 

роки. Ім'я складанл ь а і джаша*шатру, де а - заперечна частка. й%(і- 
та - "народжений", шатру - “ворог, недруг". 

аджашрінхі "козиний ріг' - росліша з різким запахом, вико¬ 

ристовується мри замовах кропі а псар-русалок і співців-гандгарвів. 

які в “Дтхарваиеді" - демонічні істот, що живуть у річках та на дере¬ 

вах і небезпечні для людей. У подобі вродливих дівчаї і юнаків вони 
спокушають і заманюють у свої сіті чоловіків іа жінок. 
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Аджаяпала "Непереможний воїн” - автор омонімічного слов¬ 

ника на 1730 слів, розташованих за алфавітом. Буддист, уперше зга¬ 

даний під ІМО роком. Аджаяпала також цар Ґуджарату (1173-1176) 

з династії Чалук'я, відомий тим. що переслідував дж.ійнін. зруйну¬ 

вав чимало їхніх храмів і розправився з Рамачандрою, джайнським 
ученим. Загинув у оигві. після чого царство почало занепадати. Ім'я 
складають аджая*-пала. де аджая "непереможний" пила - “захисник, 

охоронець, воїн". відбите в етнонімах паті, поляни, поляки. 

Аджаяраджа “Непереможний цар" - цар із раджнутської ди¬ 

настії Чахаманів (Чауханів). правив уСакамбгарі. нині Самбеар "Зоо- 

рів" (йор. укр. собор “зібрання" і Слімбор) у Раджастхані. Близько 11 ЗО 
року заснував місто Аджаямеру. ниніїиніи Аджмср. Знайдено його 
срібні й мідні монети, деякі з ім’ям Аружини-царнці Соліа/иїдеаі. Ім’м- 

епігет складають санскр. а*джчя *раджа. де а - заперечна час та "не" 

джая - "переможний", раджа - "правитель, князь, цар". Компонент 
аджая “непереможний" виступає і окремим ім’ям - Аджли (у гру чііпп 
Аджої'і), тотожним українському прізвищу Нсчай. 

аджіна - шкура чорної сарни, своєрідний символ брахманізму, 

використовувалася ще у ведійські часи при обрядах - на пій сиділи 
або нею окривалися. Давньоіндійські тексти зазвичай визначають 
священну землю арпв - Ар'яваршу як край, де водятісн чорні сарни. 

Аді Ьрахмо Самадж - рели піно реформаторська група, яку 
очолював Дебендронатх Гагор. батько Рабіндраната Та гора. Запере¬ 

чувала нсііогрінінмість вед і ідолопоклонство. була своєрідною про¬ 

тесі антською групою всередині індуїзму, проголошувала вищість ін¬ 

дуїстської релігії і культури над християнською теологією і цивіліза¬ 

цією. У назві аді "первісний", драхма - бог Брахма, самадж “суспіль- 

с гво. і ромада". 

Адівараха "І Ісршоїшір" - ім'я Впину, яке складають санскр. 

аді таріїха, де аді “перший, первісний, найперший", споріднене з укр. 

однії, а аараха "кабан, вепр" (Іран, аараз. /ураз), досигь активне в тво¬ 

ренні індійських імен і назв. Ім'я сходить до міфу про третю лпатару 
Віїпну, коли він у подобі велетенського вепра пірнув на дно океану й 
підійняв іклами на поверхню землю, затоплену потопом. Інша назва 
третьої анатарп Вішку в подобі вепра - Вараха. Цікаво, що на озна¬ 

чення Дніпра автори \'-Х ст. поряд із назвами Вар і Варом, дають і на¬ 

зву Варух, які вони вважають гуніїо-нечсінзькими. У водозборі Дні¬ 

пра багато "яскрячих" і "кабанячих" гідронімів, наприклад, гри річки 
Веприк на І Іолтакщііні. Сумщині її Чернігівщині, річки Кабан на Чер¬ 

нігівщині й Черкащині, Кабанець наЗапоріжчині, Поразок на Суміци- 
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ні і Порозовиця на Черкащині - притока Росі (давньоукр. пороз “ка¬ 

бан. кнур”). 

Аді/ададгара “Найперший тримач гади” - ім’я Вішну й Крішни. 

яке складають санскр. аді+/ада+дгара. де аді “найперший" /ада - “бу¬ 

лава. палиця, кий', дгара “держатель, тримач" у складних словах -дер- 

жець. Була вами-гадами в індійському епосі наділені наймогутиіші во¬ 

їни, ім’я Гада “Булава” мав і демон, убитий Вішну. Вішну й Крішна ма¬ 

ють низку імен з компонентом /ада. 

Адідева “ГІершобог" - ім’я Вішну. яке складають санскр. 

аді+дева, де аді - “найперший, первісний, псршопочатковий" а дева 
- “бог, владика. Всевишній" Окрім Вішну, ім'я Адідева мають Брахма, 

Сонце-Сур’я, ІІІіва й Ганеша - бог мудрості, син Шіви. 

адікаві "найперший поет” - почесний титул, яким означується 
Вальмікі, легендарний творець епічної поеми “Рамаяна-. 

Адінатха “Найперший цар” - перший джайнський тіртхан- 

кар (спаситель), символ якого - бик. Інше його ім'я Рішабганатха 
"Бик-владика”. Санскр вріиіабга. рішабга “самець, бик” споріднене з 
санскр. вріш "самець, бик” а з ними, в свою чергу, споріднені україн¬ 

ські етноніми руси, русичі, русини, назви Русь. Рось. Росава. Ростави¬ 

ця та імена Рустам і Руслан. 

Лді-Пуруиіа “Найперший Муж", “Всевишній". “Господь" - одне з 
імен бога Вішну. яке творять аді “найперший” і пуруша "людина, чоло¬ 

вік". Назву “Аді-Пуруша" мас і праця, що містить життєписи й легенди 
про 63 видатні постаті джайнської міфології та історії. Цінна тим. що 
присвячена джайнам-ді/амбарам - одній із течій у джайнізмі. 

Адіті 'Безкінечність" - богиня, згадувана вже в “Рігведі" як ма¬ 

ти групи богів, так званих адітьів. Самостійного значення майже не 
мас, тлумачиться як персоніфікація абстрактного поняття. У ведах 
виступає в зооморфному образі корови, іноді ототожнюється з Зем¬ 

лею. У поведійській міфології - одна з дочок бога-отця Дакші, дру¬ 

жин божественного мудреця Каш’япи. Іноді уявляється богинею ро¬ 

дючості чи космічною коровою. У ведах часті звернення до неї, як і 
до інших божеств. Індуїзм вважає, що завдяки їй виникли боги й усе 
суще. В “АтхарвавсдГ вона - дружина Ріти “Закону”, “Істини", вічно 
юна й безмежно могутня. Вона - Велика Мати, мати марутів. 12 аді- 

тьїв, промениста корова, втілення безсмертя. У неї 8 синів, але перед 
богами постала з сімома, а Сонцс-Сур'ю не привела з собою. Що, оче¬ 

видно. співвідноситься з сімома днями тижня, дванадцятьма місяця¬ 

ми й солярними циклами. 

адітьї- клас богів ведійської міфології, діти богині Адіті, охо- 
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ронці космічного ладу, часто втілюють явища природи. їх 7 або 8 - 

переважно Мітра, Варуна, Ар’яман. Дгатар, Амша. Біага. Вівасват. 

Сур'я. іноді також Мартанда, ГІарджаїїі.я або Пушан, Тваштар. Рудра, 

Віиіну. У ведах адітьї пов’язані з весільним ритуалом, а в пантеоні, 
окрім Взруни, помітного місця не посідають. У поведійський період 
їх число сягає 12, вони асоціюються зі знаками сонячного зодіаку, сю¬ 

ди долучаються боги, які раніше в цю групу не входили, зокрема. Ін- 

дра. “Рігведа” називає 6 адітьїв: Мііра. Варуна. Бгаґа, Ар’яман. Дакша 
і Амша. їхній ватажок - Варуна, отже, й головний адітья. Кожен з 12 

поведійських адітьїв асоціюється і 
СІЙ. ці місяці відповідають таким а. 

і одним із місяців. За однією з вер- 

дігья.ч: 

Мш?нь Адітья Місяць Адітья 

Магха Аруна Шравана Габгасті 

ІІхальґуна Сур’я Бгадра Яма 

Чайтра Ведажнья Аиівіиа Хіраньярста 

Вайшакха Тапана Картіка Дівакара 

Дж’єштха Індра Аграхаяна Чітра (Мітра) 

Ашадга Раві Пауша Вішну 

У різних джерелах імена адітьїв можуть різнитися, але чимало 
з них - різні означення Сонця. Впину посідає серед 12 адітьїв чільне 
місце, бо Кріиіна в "ЬгаґавадгітГ каже: "Серед адітьїв я Вішну". 

Адітья - одне з імен боїа Сонця або саме Сонце. Адітья схо¬ 

дить, супроводжуваний жаром, сідає в човен, вражає чудовиськ, ве¬ 

чорами входить до бога вогню Аґні. він - жрець, що відає іііснссіїіна- 

ми. В епосі й пуранах - синонім сонця, у “РамаянГ виступає замість 
Сур*ї, у пізніших текстах зливається з Сур’єю. хоч іноді вказується, 
що Сур'я - син Адіті. Адітья звався цар із династії Чола (880-907). 

який завдав поразки цареві Апараджіту й поклав край пануваню ди¬ 

настії Паллавів. 

Лдітьякешава "Адітья й Кешава". “Сонце й Вішну” - ім'я скла¬ 

дають адітья+кешава. де адітья “сонце", а кеишоа - одне з імен Ві* 

піну, тлумачитися як "З блискучим волоссям", а пряме значення ке- 

іиава - "косатий, довгокосий". Втім, щодо сонця Кешава може озна¬ 

чати й Променистий. Тоді Адітьяксшава означатиме “Сонцспромін- 

ний", ‘ Променистий, як Сонце" Терміном адітья-кешава означується 
і зображення Вішну. 

Адіиіеиш “Первісний Нісша" або просто Шеиш - велетенський 
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білий змій, па кільцях якого розмістилися 7 світів, а тисяча голів йо¬ 

го слугують опорою для всесвіту. У проміжках між твореннями світу 
мл його кільцях любить відпочивати Вішку. Наприкінці кожної каль¬ 

ки (світового періоду) змій Шсіііа вивергає отруйний вогонь, який 
знищує світ. Постійний епітет його Анаита "Безкінечний". Ьаларама, 

старший брат Крішнп. вважається втіленням Шсші. Після смерті Ба- 

ларами цей змій полишив його тіло й пішов під землю. Вік - цар змій, 

інакше пагін - мешканців підземного світу. Зображається в пурпуро¬ 

вому вбранні, з білим намистом (гірляндою) на шиї. в одній руці три¬ 

має колотіику, в другій - рало або плуг. За народними повір’ями зем¬ 

летруси - це позіхи Ддішеніі. 

Адішура “ГІершогсрой" - .за бенгальською літературною тра¬ 

дицією. цар Гауди - країни в Західній Бенгалії. Переказ мовить, що в 
Бенгалії спершу не було брахманів, оспіваних у ведах, тому цар запро¬ 

сив п'ятьох учених брахманів із Каньякубджі. які й заснували в Бен¬ 

галії роди Ради й Варендри. Втім, очевидних свідчень, що Адішура іс¬ 

торична особа, немає. Ім'я утворене а аді "найперший, первісний" та 
тура “герой, богатир" 

Лила біла “Син Ілавіли" - ім'я бога Кубсри. оберігана скарбів і 
охоронця півночі. За "Махабтрагою". Іланіла звали матір Кубсри. 

Адмдра "Індрина" - міфічна зброя, якою опікувався Індра і якою 
в "Махабгараті” користувався Арджун, земне втілення бога Індри. 

адогава (адо/а) “меноєднунлне" - у піастрах назва змішаної 
касти, що нібито утворилася від зв'язків чоловіків-шудр із жінками- 

нлйш'янками (селянками). В українців побутують прізвища ІІІудра, 

ІІІудря. ІІІудрак. Шудрик. Шудркпко. ІІІудркчспко Термін складають 
а+догана, де а - заперечна частка, догана - "поєднання, союз" 

Адодг'я ■'Невойовнича". "Мирна" - столиця давньої держа¬ 

ви Кошали (Косали) і резиденція леїсндарнпх царів Сонячної динас¬ 

тії. одне з семи священних міст Індії, значний прочаиськиіі центр у 
східній частині штату Уттлр ІІрадеш. За одними джерелами, засно¬ 

ване царем Ікшваку. першим правителем Сонячної династії, за інши¬ 

ми - Ману, першим правителем Індії Вважається місцем народжен¬ 

ня боголюдини Рами, героя “Рамаяни", і столицею його держави, од¬ 

не з семи найсвятіших міст країни. Джайністи вважають його бать¬ 

ківщиною семи своїх віровчителів. за ссредні-овіччя - значний центр 
буддійської культури - у VII ст. тут налічувалося 20 буддійських мо¬ 

настирів Розташована на обох берегах річки Сараю (Шараю). інша 
назва якої Гха/ра (пор. Гагра на Північному Кавказі). На Дніпропе¬ 

тровщині є дві річки Шарад, де слнскр. шара означає “очерет, комиш”. 
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відбите н назві Гончаревої збірки новел “Чари-комнші". Айодг'єю - 

сюліщею країни Кошали правив Дашлратха - оагько царевича На¬ 

ми. маїи якого - Кчушчлья, а в боснорсьміх написах засвідчене жі¬ 

ноче ім'я Кчеечлія. З очере і у первісно робилися стріли, гож шчрч ста¬ 

ло означати її "стріла" Тому прикмето, що біля річок ІІІчрчії с річка 
Стрільцем, на Харківщині - річка Шчрівкч й поруч річка Стрілиця, 

у басейні (тверського Дінця - болото Стрілецьке її річка Комічніш. У 
місті ІІІііроішті "Стрілонпця" або “Очеретиниця" правив син Нами. Із 
тара споріднене українські прізвище н назва Шорні та ІІІчргород, по¬ 

ловецьке ім'я і місто ІІІчрукчнь. 

Аііравипш "Посталий з вод" - билин, царсгвении слон щас¬ 

тя, прабатько всіх слонів. їздова тварина Індри. уособлення грозової 
хмари. За міфами, з'явився з Молочного океану, коли боги й асури 
сколочували пою, щоб поверну їй заіонлені но гоп ом скарби. Один 
і.» 1-х слонів, які підтримують 4 сторони світу, вагажок їх. А про ното 
під і рнмуг східну сторону сіп і у. оскільки Індра - захисннк-охороііець 
сходу. Зображається з чотирма бивнями. Ім'я утворена з чіірч+вчіїш, 

де вчиш - суфікс иаділеиосгі чимось, якому тотожні українські суфік¬ 

си вчшч-вчтіш (синювчтч-еипювчтші) або вшшій-витч {соковитий- 

соковито, плодовитий-нлодовииш). А чйрч - присвійна форма від 
іменника ірч "напій; освіжаючий напій", відбитого в назвах україн¬ 

ських річок Ірво, Ірпа, Ірпінь, І роїть, Іршч. Іршпвч й ні. 
Аймнчр - тамільське “пан", із санскр. ар'я "арій, благородний". 

Сільське божество, особливо шановане на півдні Індії, пов'язане з ро¬ 

дючістю і землеробством, охоронець села від демонів. (ііііі іііініі й 
Мохіііі - жіночої іносіасі Впину. одне з імен ного - Хчрі.\чрчпушрч 
“Син Харіхари". Зобража* гься з тризубом або ротами на тлові, час¬ 

то як воїн - нішо, иа комі чи слоні. Відомий також під іменем Шчешч 
"Наставник", “Навчи гель" Культ його, очевидно, сходи іь іще до куль¬ 

тури долини Інду. яка має чимало спільного з Трипіллям. 

акала-бодгана "дочасне пробудження" - у бенгальській тради¬ 

ції вважається, що 9-го дня світлої половини місяця ашнін (всресеиь- 

жовтень) царевич Рама нлаиііунав богині Дурзі жертвоприносини, а 
нас тупного дня з ЇЇ благословення здолав свого найлютішого ворога 
Равану. Цей день відтоді став називатися вііі.чсая-дашамі “перемож¬ 

ний десятий день" і цього дня бенгальці щороку вшановують богиню- 

воїтельку Дургу. Взагалі-го місяць ашшм не призначений для покло¬ 

ніння богам, бо з місяця ашарх (червсіїь-лиііень) і до місяця картік 
(жовтеиь-листопад) Випну й інші боги спочивають. Поклоніння Рами 
Дурзі описане в бенгальській "Рамаяпі" Кріттіваси. але в "Рамаяні" 
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Вальмікі такий епізод відсутній. Термін складають а+кала+бодгана, 

де а - заперечна частка, кала “час. пора", бодгана “пробудження", спо¬ 

ріднене з укр. будити. 

акалі - відгалуження в сікхизмі, засноване десятим гуру Харґо- 

біндом (1675-1708). Члени його носять синій одяг і чорні тюрбани, а 
назва походить до епітета бога в сікхів - Акапь “Вічний". "Безсмерт¬ 

ний". А кальці відомі як неперевериіені воїни, вони складали основу 
війська махараджі Пенджабу Ранджіт Сінха (1780-1839) - творця не¬ 

залежної сікхської держави: ім'я Ранджіт "Битвозвитяжний" відбите 
в запорожців як прізвище Ранджида. 

Акрура "Не-жорстокий" - нащадок царя Яду, дядько Кріпиш по 
батькові. Цар Канса, брат матері Крішни й затятий ворог свого небо¬ 

жа. звелів Акрурі привести Криину та його старшого зведеного бра¬ 

та Ьалараму з Іокуля. де ті виростали серед пастухів, у місто Матхуру, 

де правив Канса. Ім'я складають заперечна частка а "не, без" і крура 
"жорстокий, лютий, лихий" (пор. англ. сгисі“жорстокий”). 

акулі - асурський жрець. 

акша "око; очко" - дерево, зерна плодів якого використовува¬ 

лися як гральні кості, водночас і назва костей. Акша звали старшого 
сина демона Рачачи “Ревуна”. 

акшамала - чотки. У шіваітів вони з висушених плодів дерева 
рудракиш “око Рудри". якого є 14 різновидів, у випнути і крішнаїтіи 
- з гілочок або «ерен священного дерева тулеі. Число намистин в ін¬ 

дуських чотках сягає 50. їх співвідносять з 50-ма літерами санскрит¬ 

ського алфавіту, що починається з н і закінчується літерою кша - ра¬ 

зом акша. Буддійські чотки, як правило, мають 108 намистин. Ім'я 
Акшамала було в дружини мудреця Васіїитхи. інше ім'я якої - Арунд- 

гаті. Вона походила з соціальних низів, так званих чандалів, але з до¬ 

зволу мудреців-риш стала дружиною Васнитхи. нащадки якого носи¬ 

ли пасмо волосся на виголеній голові. В українців засвідчені й прізви¬ 

ща Чандала і Шандала. 

акшаухіні - об'єднане військо чотирьох родів, зване чатуран- 

іа: слони, колісниці, піхота й кіннота. “Махабгарата" дає такі дані що¬ 

до чисельності цього війська: 21807 слонів і стільки ж колісниць. 65 

610 кіннотників і 109 350 піхотинцін. У битві між двоюрідними бра¬ 

тами пандавами й кауравами. яку описує "Махабгарата". брало участь 
18 акшаухіні - 11 на боці кауравів і 7 на боці пандавів. Попри зна¬ 

чну перевагу, каурави все ж зазнали поразки. Від чатурам/а утворена 
перська назва шахів - шатрандж. 

акиїая-навамі "нетлінний дев'ятий" - свято, відзначуване дев'- 
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ягою дня світлої половини місяця картік (8-й місяць індійського ка¬ 

лендаря, відповідає жовнію-ліістонаду). Назву складають акшая "віч¬ 

ний. нетлінний, невичерпний" і навали “9-й день". 

акишя-трітія “нетлінний третій” - свято, відзиачувпнс тре¬ 

тього дня світлої полонини місяця байсакх (квітень-транень). один із 
священних в індусів Для селян цей день знаменує початок сівби. На¬ 

зву складають акшая “вічний, нетлінний" і трітія “3-й день". 

Ллакиїмі “Нс-щастя" - богиня, уособлює нещастя, невдачу, не¬ 

долю. протиставна богині Лакшмі “Щастя” - дружині Вішну. яка то¬ 

тожна балтійській Лаймо й слов'янській Ладі. Старша сестра богині 
Лакшмі. їздова тварина її - віслюк. Асоціюється з демонами-асурами. 

годі як Лакшмі - з богамм-девлми. Зображається старою жінкою із 
зморщеним обличчям. Вираз лакшмі-алакиїмі "щастя-неїпаств" пере¬ 

дає мінливість людською життя. 

Лпаюдга - жорстокий ракніас (демон), родич ракшасік Баки й 
Кірміри. убитих Бгімою - одним із п’ятьох братів-нандлнів. Обіцяв 
Дурйодгані. ватажкові кауравів. помститися панданам за вбивство 
родичів, але натомість був убитий сам. Тут цікаві імена Бака та Бича 
(Нгім): перше означає “Журавель" і рясно відбите в українських пріз¬ 

вищах і назвах, найбільш яскравий приклад чого - річка Журавський 
Пак на Дніпропетровщині. Друге відбите в імені Бім, що його має пес 
у відомій повісті й фільмі “Білий Бім Чорне Вухо“. 

алідга - іконографічний термін, зображає положення ніг ніби 
при стрільбі з лука, коли права нога трохи відставлена, а ліва ледь зі¬ 

гнута. 

Аппахабад (саискр. ІІрая/а. хіііді ІІрая/) - одне з найдавніших 

індійських міст, важливий нрочанський центр. Тут найбільше шану¬ 

ється Грівемі " Гри потоки" або Сап/ам - місце, де зливаються Іанга, 
Джамна її міфічна Сарасвап. З давніх часів тут засвідчено культ "не¬ 

тлінної смокви" - акіиаявати. ІІрая/а означає “Місце жертвоприно¬ 

син". тут влаштовуються періодичні прочанські урочистості - мели, 

головна з яких - кумбга-мела відзначається раз на 12 років. Популярні 
й деякі інші об’єкти прощі в околицях міста, пов'язані з іменами міфіч¬ 

них га легендарних персонажів - Нахуша. Яяті. П> руравас тощо. Оми¬ 

тися у священних волах Трі вен і-Сан гам у збирається до кілька міль¬ 

йонів прочан, особливо в святкові дні. Омитися тут - акт особливо¬ 

го благочестя. 

Аль-Ьіруні. Абу Рсйхан (У73-КМ8) - видатний хорезмійський 
учений-снциклопедист. астроном, історик, філософ. Упродовж соро¬ 

ка років одвідав багато країн, серед них і Індію. Автор кількох праць. 
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а також, як вважається, перекладів із грецької, зокрема, фрагментів 
з “Алмагести" Птолсмся (II ст.). Найбільш цінною і фундаменталь¬ 

ною його працею є "Таріх-аль-Хінд" - “Історія Індії", відоміша в Євро¬ 

пі як 'Індія". За Біруні, індійці чудові філософи, математики й астро¬ 

номи, твір містить винятково важливі й цінні дані про народи Індії, 

їхні звичаї, вірування і філософські системи, які викладені з вражаю¬ 

чою об'єктивністю і знанням. Ці відомості повністю зберігають своє 
значення і досі як винятково важливий і цінний фактичний (історич¬ 

ний. етнографічний, географічний) матеріал, цілком надійний і бага¬ 

то в чому унікальний. 

альпона (альпна) - магічні візерунки, орнаменти, їх наносять 
жінки рисовою кашею і саморобними фарбами на підлогу і стіни осе¬ 

лі, на землі в дворі, на посуді й ритуальному начинні, долонях і облич¬ 

чі нареченої. Без них не обходиться жодне ритуальне дійство, жодне 
свято. Призначення їх - прикликати благословшня на всіх членів ро¬ 

дини, насамперед чоловіка. Має данню традицію, пов'язану з вірою у 
магічну силу умовного малюнка. Інша назва - ран/олі. 

амавасья “спільне проживання" - ніч нового місяця в індій¬ 

ському календарі. Вважається, що Місяць і Сонце сходяться в цей час 
у спільному “домі" 3 амамсьї починається світла половина (иіукла 
пакша) лунарного місяця. Це період, коли в “глеку" Місяця накопи¬ 

чується амріта (грец. амбромя) - трунок безсмертя, пов'язується з 
милостивим впливом богів. Темна половина місяця (кріиіна пакша), 

що починається з новня місяця, більше пов'язується з благословен¬ 

ням предків. 

Амала “Незаплямований", "Бездоганний", “Чистий" - ім'я- 

спітет Крішни, яке складають санскр. а+нала, де а - заперечна част¬ 

ка із значенням “не, без", а мала - “чорнота, бруд". Пор. укр. прізвище 
ІІсмола, яке. втім, може означати й «Безбожний». 

Амальдар «Чиновник» - комедія, написана за мотивами «Реві¬ 

зора» Миколи Гоголя. Автор її - маратхський письменник ГІурушот- 

там Лакшман Дешпанде (народ. 1911 р.). Уперше поставлена на індій¬ 

ській сцені 1953 р. 

Амараваті «Обитель безсмертних» - столиця сварґи. небесно¬ 

го царства Індри. Уявляється як велике й розкішне місто-фортеця бі¬ 

ля священної гори Меру (Сумеру), посеред якого стоїть осяйний па¬ 

лац, а довкола божественний сад Нандана - рай індійської міфології, 

де ростуть чарівні дерева. Сто золотих палаців прикрашені самоцві¬ 

тами, де Індрин - найвеличніший і прикрашений лотосами. У ньому 
цар бопв сидить на троні під білою парасолею, поруч із ним його від- 
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дана дружина Шачі, їх оточують небожителі і святі мудреці. Вхід до 
столиці стереже білий слон Лйравата, прабатько слонів і їздова тва¬ 
рина Індри. На ньому він об'їжджає володіння, коли в світі панують 
злагода й спокій, а його бойова колісниця відпочиває. Назва утворе¬ 
на від а+мара+ваті, де а - заперечна частка «не. без»*, мара - «смерт¬ 
ний», ваті - суфікс, тотожний укр. виця в назвах Роставиця, Хоре- 
виця тощо. Тобто українською назва звучить Амаровиця, у перекладі 
- Безсмертновиця, де безсмертні - означення богів-небожителів. Ін¬ 
ша назва небесної столиці - Девапура «Місто богів». Є і реальне дав¬ 
нє місто Амараваті - на південному березі ріки Коішна, за ЗО км від 
міста Віджаявлда. значний буддійський центр, що налічував 20 мо¬ 
настирів і ступу, споруджену в III ст. до н.е. - найбільшу й найгарні- 
ту з усіх буддійських ступ. Тут виникла й так звана амараватська 
скульптурна школа, яка поширилася на Південну Індію і Махараш- 
тру, Південно-Східну Азію і Шрі-Ланку. 

Амаракоша - найдавніший і найпідоміиіий із санскритських 
словників, що його уклав Амарасінх десь у У-УІ ст. Має три розді¬ 
ли - канди, з яких перші два - словники синонімів, а третій - містить 
розмаїту лексику в алфавітному порядку. Словник дає синоніміч¬ 
ні ряди термінів і слів для явищ соціального життя, природи, пред¬ 
метів матеріальної культури тощо і є насамперед цінним джерелом з 
ґуптського періоду індійської історії. Потім буддист Пурушоттамадс- 
ва написав доповнення до нього - "Трікаидашеша". Назву складають 
амара+коша, де амара означає "безсмертний", тобто “бог", а коша - 
"зібрання", споріднене з укр. кіш. кошик. 

Амаранатха “Безсмертний Владика" - святиня Шіви за 4Н км 
від Пахальґама в Кашмірі, в печері на західному боці гори, верши¬ 
на якої 5 200 м над рівнем моря. Символ Шіви, шівапін/а. вкрита іис- 
єм, міститься в дальньому кінці печери. Подейкують, що вона почи¬ 
нає більшати кожного нового місяця, досягає висоти 90 см на повень 
місяця, а тоді поступово меншає до настання нового місяця настіль¬ 
ки, що її майже не видно. Прощу до цієї знаменитої святині здійсню¬ 
ють здебільшого на повень місяця в місяці шраван (липень-ссрпень). 
Назву складають амара+натха, де амара - "безсмертний", натха - 
"владика, цар". Натха як пат відбите в іншому імені Шіви - Бута- 
нат (інд. Бгутанатх "Владика бгутів”) у написі III ст., знайденому на 
Молдаванці в Одесі. 

Амарапрабгу “Владика безсмертних", тобто "Владика богів" - 
ім’я-епітет Крішни, яке складають санскр. амара+прабгу. де прабгу - 
“владика, цар, бог". Санскр. амара - “бог", дослівно “безсмертний, ме- 
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вмирущий" де а - заперечна частка “не. без" а мара - “вмирущий, 

смертний1*. Інші імена Крішни з омара: Амарсшвора (амара+ішвара) 

"Владика богів" де ішвара - “владика, бог. Всевишній" та Аморашрі 
"Вічно божественний" де иірі - “чарівний, прекрасний, благодатний". 

Амарасінха - автор знаменитого санскритського словника си¬ 

нонімів. Точні дати життя невідомі, але жив він. очевидно, в V ст. (чи 
й раніше) і був буддистом. Індійська традиція називає його однією з 
дев'яти перлин при дворі знаменитого царя Вікрамадітьї. Ім'я скла¬ 

дають амара+сінх, де омара - “безсмертний" а сінх - “лев". Тобто ім'я 
означає “безсмертний лев”. 

Амардас (1479-1574) - третій (із десятьох) сікхський гуру, став 
ним 1552 р. В “Аді-Ґрантх“ увійшли 907 його гімнів; багато уваги при¬ 

ділив розробці повсякденного сикхського ритуалу й різним традиці¬ 

ям общинного життя. Ім'я утворене з амар+дас. де амар “безсмерт¬ 

ний; бог", а дас - “відданий". 

Амба “Мати” - одне з імен богині-воїтельки Дурги. дружи¬ 

ни бога ІІІіпи - обоє зображаються з тризубцями. Амба також - ім’я 
кожної з дружин сімох мудреців-ріші. які, за міфами, знайшли в оче¬ 

реті й виростили Картікею - сина ІНіви. У “Махабгараті" Амба - од¬ 

на з 3-х дочок царя країни Каші, яку разом із сестрами Амбікою і Ам- 

балікою викрав могутній воїн Бгішма в дружини своєму зведеному 
брату-царсві. Амба була заручена з іншим царем, отож вона згодом 
помстилася Вгішмі за своє нещасливе життя. Ім'я Дурги у грецькій 
формі Тіргатао, тобто Дур/адеві. засвідчене на теренах України ще в 
IV ст. до н.е А ім'я Бгішма тотожне українському прізвищу Бушма. 

Амбапа - місто в Пенджабі. Дослідження змісту “Рігведи", її 
топонімів і гідронімів дали підстави дослідникам стверджувати, що 
найбільш вірогідним місцем, де оформилася “Рігведа". був Східний 
Пенджаб, а точніше - округа Амбала. Назва Амбапа сходить до од¬ 

ного імен богині-воїтельки Дурги - Амба “Мати", а па суфікс, що тво¬ 

рить прикметники від іменників. Тобто Амбапа - "Материна. Мате¬ 

ринська". крилатий вираз Мати міст руських завдячує саме цій бо¬ 

гині, яка на теренах України має імена Діва-Деві. Мокоша, Амма, Пар- 

течос, Артсміда, Тіргатао, І’ската тощо. Слід мати на увазі й те, що 
дур/а в санскриті - і “фортеця”. 

Лмбаріша “Владика неба" - інше ім’я-епітет змія Шеші, який 
після смерті Баладеви-Білобога. старшого брага Крішни, прийняв йо¬ 

го душу. Ім'я складають саїкпср. амбара+іиіа, де амбара - “небо, не¬ 

бесний простір", а іиіа - “владика, бог", споріднене з кус. Ім’я Амбарі- 

ша мають також Крішна, ІІІіва й Ганеша. 
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амбаштхи - войовниче плем'я і однойменна країна в Пенд¬ 

жабі, ототожнювана з амоастіями або амбутаями Гітолемея. У 18- 

денній війні дворідних братів пандавів і кауравів. описаній у “Махаб- 

гараті", виступали на боці кауравів. За дгармашастрами. амбаштхи - 

діти брахманів від дружин-вайш'янок (селянок), займалися в осно¬ 

вному медициною. 

Амбіка “Матінка" - у ведах сестра Рудри (пізніший Шіва), зго¬ 

дом ототожнена з Парваті, дружиною Шіви. Разом із Иарваті, Дурґою 
і Калі (різні іпостасі дружини Шіви) складають основу культу шах¬ 

ті. У "Махабгараті" Амбіка - одна з трьох сестер царівен, що їх ви¬ 

крав воїн Бгішма (лор. укр. прізвище Буиіма) для зведеного брата, ма¬ 

ти царя кауравіо Дгрітараштри, який народився сліпим і мав сто си¬ 

нів та одну дочку. 

амбувачі - обряд, пов'язаний із родючістю і здійснюваний бен¬ 

гальськими жінками на початку дощового сезону. Вважається, що 4 

дні, поки триває ритуал, у Матері-Землі місячні, вона очищається пе¬ 

ред тим як завагітніти. У цей час забороняється обробляти землю, 

сіяти зерно, провадити інші сільськогосподарські роботи. Вдови до 
участі в обряді не допускаються. Дні. коли здійснюється амбувачі, у 
різних регіонах визначається по-різному. Це. зокрема, міг бути період, 

коли сонце перебувало в першій чверті сузір'я Ардра (Альфа Оріон). 

Амма "Мати" - у дравідських народів загальне означення бо¬ 

гинь. Функціонує на двох рівнях: загальноіндійському, як іпостасі 
богині-матері і Деві “ЬогинГ в місцевому, де виступають під різни¬ 

ми іменами: Елламан “Мати села". Маріямман "Маги дощу", Канніям- 

ма "Мати-цнотливиця". Хуліямма “Мати-тигриця” тощо. Вони неса¬ 

мовиті й кровожерні, вимагають вмилостивлювальних пожертв, на¬ 

віть кривавих, здатні насилати хвороби - віспу, холеру, жовтуху, а 
також засуху та інші лихоліття. У милостивих іпостасях сприяють і 
допомагають людям, оберігають від недуг, забезпечують врожай і до¬ 

бробут. Амма також - одне з імен індійської богині Деві-Махеші, то¬ 

тожної слов’янській Діві-Мокоші, що має і форму - Амба, причому 
на теренах Давньої України засвідчені обидві форми цього імені. Ам¬ 

ба відбите в назві Омбиш. річки й села па Чернігівщині, де відбиті і її 
імена Діва й Мокоша (Макошин. Макошине, Макошинська Простка), 

на Хмельниччині є річка Матірка (Матсрка, Матерська), на Черні- 

веччині - потік Матка. Амма наявне в назві амазонки, яка поясню¬ 

ється з санскр. амма*джа, де джа "народжена; дочка", відбите як дзе у 
грузинських прізвищах. Тож амазонки означає "народжені Матір'ю- 

Дівою-Дсві", "доньки Матері-Діви-Дсві". Амба-Амма має і імена Ма- 

51 



та, Митар. Митрі, саме з нею пов'язаний крилатий вираз мати міст 
руських, бо вона була богинею-воїтелькою, захисницею-иокровою во¬ 

їнів і обложених міст. 

Лмопа ‘‘Безцінний'*. “Найдорожчий" - індійське чоловіче ім'я, 
утворене за тим же зразком, що й ім’я Лджай, тотожне українсько¬ 

му Нсчай. Ім’я складають а+мола. де а - заперечна частка із значен¬ 

ням “не, без" а моли “ціна, вартість, коштування”. Споріднене з укра¬ 

їнським козацьким прізвищем Немала. похідні від якого Нсмолснко, 

Нсмоляй (рос. Немолясв). 

Амріта “Безсмертний”. “Бог” - ім'я Випну. Брахми, ІІІіви. Індри 
й Сурї-Сонця. яке складають санскр. а*мріти, де а - заперечна част¬ 

ка із значенням “не. без", мріти - “смертний, вмирущий". Амріта з 

наголосом на ос ганньому а означає “Безсмертна" тобто "Богиня” 

амріта (грец. амброзія) “напій безсмертя" - у найдавнішій мі¬ 

фологи індоарїіп трунок, яким боги (безсмертні) підгримують свої си¬ 

ли й існування, часто ототожнюється з сомою; термін амріта зустрі¬ 

чається ще у ведах. У міфічній космології “глек з амрітою” міститься 
у верхній сфері світобудови, над колесом Сонця-Часу-Року. Архаїчні 
календарні обряди передбачали “сходження” їхніх учасників до сим¬ 

волів амріти на вершині ритуального стовпа - юпи. Міф про викра¬ 

дення амріти Ґарудою. їздовим птахом Вініну. творить паралель мі¬ 

фові про викрадення соми орлом, а сома й мадгу-мед часто виступа¬ 

ють як міфологічні відповідники амріти. Популярний також міф про 
ге. як боги та їхні старші брати асури здобули амріту сколочуванням 
Молочного океану, коли богам вдалося заволодіти амрітою. хоча асу¬ 

ри всіляко прагнули запопасти її собі. З часом давнє уявлення про ам¬ 

ріту як своєрідну “живу воду”, яка додає тому, хто її скуштував, жит¬ 

тєвих сил на новий часовий цикл, змінилося уявленням про амріту як 
символ вічності, як “еліксир безсмертя” який назавжди усуває саму 
можливість смерті. Санскр. амріти - активно творить нисокостатус- 

ні імена, наприклад, щодо бога Віиіну: Амріта па “Амрітопивець” де 
па сходить до дієслівної основи па “нити” і означає “той. що п’є”, то¬ 

тожний українському пивець у двоосновних словах. Або Амрітешия 
“Який спочиває в морі амріти". де иіая - “спочинальник, відпочиваль¬ 

ник” Вішну в проміжках між твореннями світу спочиває на тисячого¬ 

ловому змієві Шеиіі. який лежить на поверхні Молочного океану. 

Амрітадрава "Амрітоточивий" - ім'я-епітет Місяця, яке скла¬ 

дають санскр. амріта+драва. де амріта - трунок безсмертя, а драва 
“сік. рідина" сходить до дієслівної основи дру “бігти, текти, сочитися" 

(йор. рос. драпать, удирать, давать деру. укр. дременути та річкові 
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назви Друть, Драна-, дру міститься в індійському гідронімі Шатадру 
"Стобіжний", семантичний двійник якого - укр. Стоход). Інші “ам- 

рігні” імена Місяця: Амрітаншу, Амрітадьюті й Амрітакара "Амрі- 

топромінний". Амрітасу “Очищувач амріти". 

Амрітамаліні “Бсзсмсргновінкова", “У нев’янучій гірлянді” - 

ім’я-епітет богині-воїтельки Дурги. атрибут і зброя якої спис і тризуб. 

Ім’я складають санскр. амріта+маліні. де амріти “безсмертний, ві¬ 

чний. нев’янучий", а миліш - "вінок, гірлянда" Ім'я Дур/адеві у грець¬ 

кій формі Тіргатао засвідчене на давньоукраїнських теренах в IV ст. 

до н.е. 

амріти-мантхана "сколочування амріти" - боги й асури, аби 
забезпечити собі вічну молодість, вирішили сколотити Молочний 
океан і здобути амріту - напій безсмертя Проте першою зі сколо¬ 

ченого океану спливла на поверхню отрута, і щоб урятувати світ від 
загибелі, Шіва мусив випити її, від чого горло посиніло і його ста¬ 

ли називати Нілакантха "Синьогорлий". Потім зі сколочених вод 
з’явилися чарівний кінь Учхайшравас, який дістався Індрі, як і білий 
слон Айравата. богиня щастя і багатства Лакшмі, яка відразу пригор¬ 

нулася до грудей Вішну і стала його дружиною, богиня вина Варуні - 

дружина Варуни, володаря водних просторів і покровителя земних 
царів, чарівне дерево паріджата. яке стало окрасою Індриного небес¬ 

ного царства - сварґи-неба. а Місяць відразу піднявся на небосхил. 

Після цього з’явилася амріта. боги й асури почали битися за неї. Тоді 
бог Вішну створив Мохіні - жінку невимовної краси, побачивши яку. 

асури відразу забули про амріту й кинулися до неї, і амріта дісталася 
богам, які відтоці стали безсмертними. Санскр. маптхана спорідне¬ 

не з укр. мантачити (наприклад, косу) й означає сколочування, ман- 

тачення. 

Амрітахарана “Викрадач амріти" - ім’я-епітет Ґаруди. їздово¬ 

го птаха Вішну. утворене з санскр. амріта+харана. де харана “викра¬ 

дач, крадій", яке сходить до санскритської дієслівної основи хар “бра¬ 

ти. забирати, отримувати, відносити" Ім'я відбиває епізод, коли Ґару- 

да викрав для бопв амріту у зміїв-иаґів, своїх затятих ворогів. 

Амрітсар “Озеро амріти" - місто в Пенджабі, священне місто 
сікхів. один із значних релігійних центрів Індії. Заснований 1577 року 
четвертим сікхським гуру Рамдасом. Назва походить від священно¬ 

го ставка, посеред якого стоїть Харімандир “Золоній храм" - головна 
сікхська ґурднара (храм). В Амрітсарі відбувалося чимало подій сікх- 

ської історії, в тому числі й сучасної. Назву складають амріт+сар. де 
сир споріднене з укр. озеро. 
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амиїаватара “часткова аватара" - одна з трьох різновидів ава- 

тар, земних втілень богів. Інші дві: пурнаватара “повна аватара" й 
авешаватара “вступна аватара". 'Гак. авагари Вішну Матсья "Риба" 

і Курми “Черепаха" вважаються частковими, до пурнаватари відно¬ 

сяться Рама й Крішна, до часткової - Баладева (Баларама), землероб¬ 

ське божество, старший брат Крикни; різні імена обох рясно відби¬ 

ті в козацьких і сучасних українських прізвищах. Термін складають 
аміиа+аватара, де амша - "частина, частка; неповна кількість” ава¬ 

тара - “втілення" дослівно "сходження (на землю)". 

Анаді-мадг'я-пар'янті "Без початку, середини й кінця" - ім'я- 

епітет Кріїнни. яке складають а+наді *мадг‘я*пар’янті, де а - запере¬ 

чна частка, наді “ріка; текти", мадг'я - “середина", споріднене з укр. 

між і рос. между, пар'янпи - "початок і кінець". Ще одне ім’я Кріїини 
цього клану - Анадінідгана "Без початку й кінця", де анадї “неснлин- 

ний, пічний", а шдгана - “кінець, загибель, занепад". 

Анака-Дундубгі - епітет Васудеви, багька Крішни й Баларами. 

Коли він народився, боги забили в анаки - маленькі барабани і в дун- 

дуба - великі барабани, засвідчуючи цим його майбутню славу. 

Анан/а "Безтілесний" - епітет бога кохання Ками, спаленого 
Шівою третім оком за тс. що він перебив йому зосередження і нама¬ 

гався своїми любовними стрілами зародити в його серці кохання до 
Парваті, майбутньої дружини ІІІіни. Санскр. кома "любов; кохання" 

відбите в іменах Камасарія і Комоеарія, що їх мали дві боспорські ца¬ 

риці II й IV ст. до и.е. Ім'я складають пн+ан/а, де ан - заперечна част¬ 

ка, ан/а - "тіло; частина тіла". Тобто анан/а дослівно означає безті• 

лий, безтілесний. 

Анан/апапа - раджнутський цар із династії Томарів, який усе¬ 

редині XI ст. звів Червоний Форт (/Іал Копі) і заклав свою столицю 
на місці, де зараз у Делі стоїть історична пам'ятка Кутуб-Мінар. Він 
дав початок Делі як місту, саме до цього періоду відносяться певні іс¬ 

торичні дані про Делі, хоча традиція і деякі перекази заснування йо¬ 

го відносять до глибокої давнини. Раджнутські Томари виявляються 
прямими родичами українських Томарів - шляхти половецького по¬ 

ходження. А половці мовно й етнічно споріднені з раджпутами - ін¬ 

дійськими “козаками". Ім'я складають ананга*пала, де анап/а - одне 
з імен бога кохання Ками, а пала - "захисник, охоронець", споріднене 
з етнонімами паяй, поляни, поляки, іменами ІІалак, Свяпюполк і Яро- 

полк, назвами Пала (Пафлагонія). Паяунь і Чалакій (нинішній Сімфе¬ 

рополь). термінами полк, полковник, полководець. Тобто ім’я означає 
“Захисник Ками". 

54 



Ананга-ран/а - трактат з еротики, не менш відомий, аніж зна¬ 

менита “Камасутра". автор його - Кальянамалла (1460-1530), придво¬ 

рний у мусульманських аристократів з династії Лоді. Праця має 10 

розділів, з яких 6 присвячено еротиці, решта - різним аспектам сус¬ 

пільного життя, зокрема, пошлюбленим, вибору нареченої і нарече¬ 

ного. подружньому житію, суспільним звичаям, яких слід дотриму¬ 

ватися подружжю. Назву складають анан/а *ран/а, де анан/а - бог 
кохання Кама, а ран/а - “барва, колір" Тобто назва трактату означає 
щось на зразок "Нарви Ками", "барвистий Кама". 

ананда-тамдава "танок радості" - екстатичний танок, що сим¬ 

волізує 5 функцій бога Шіви: сотворити світу, його захист і руйну¬ 

вання. приховування (таємниць), милосердя. Найбільш відоме зо¬ 

браження Шіви в цій іпостасі Шма Натараджа “ІЛіва - Цар ганцю”. 

Він чотирируким, ліва нога напівіїідіїяга. напівзігнута права зіперта 
на демона Апасмару, що уособлює невідання, невігластво. Права пе¬ 

редня рука піднята в жесті аоган-мудрії, ліва передня - в жесті /аджа- 

хасиш мудра. ліва задня рука - в жесті ардга-чамдра-хаспіа-муііра. У 
ліній руці його аіні-вогонь. у правій - барабанчик дамру, на голові на- 

нині пера, півмісяць, череп, у волоссі тече Іанга. Термін складакнь 
апанда*тандаоа. де ананда ‘радість, втіха" а тандааа - танець Шіви. 

який віщує загибель світу; тандааа також - ритуальний чоловічий 
танок.супроводжуваний стрибками й різкими рухами тіла. 

Лнашті “безкінечний” - в індуїстській міфології великий змій, 
невіддільний від Вішну. персонаж найбільш стійкої іконографічної 
композиції у вішнуїзмі. Вішну в йогічній позі спочиває на згорнено¬ 

му в кільця велетепському багатоголовому змії, біля ніг Вішну - йо¬ 

го дружина Ламимі. з пупка Вішну вмросіає лотос, на якому сидить 
брахма - творець світу, які уособлюють в тризубі відповідно ліне й 
праве вістря (середнє уособлює ІІІіка). Іноді Анаша вважають царем 
зміїв, а Крішна в "ЬіаіавадґітГ каже: “Серед зміїв я - Ананта”. Анан- 

та також співвідноситься з баларамою - старшим братом Кріїніїи, ній 
- владика Потали, охоронець підземної сторони світу. Ім'я складають 
ап+анта, де чи - заперечна частка, анта (гімні) - "кінець, край”, яке 
дехто помилково споріднює з етнонімом анти, вбачаючи в ньому се¬ 

мантичного двійника етноніма українці, ніби то "окраїнних”. 

ананта-чаїнурдаиіі - |4-й день світлої полонини місяця бга- 

дра (серпень-вересень). для ревних вшіиупів - найсвятіший день ро¬ 

ку. Термін складають анантаїчашурдаїш, де ананта - світовий змій 
Нісша, на якому спочиває Вішну н проміжках між твореннями сні гу, а 
чатурдаии - " 14" утворене з санскр. натура "4" і дайм “10". 
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Ананташаян “Спочивальник на Ананті" - ім'я-спітет Вішну, 

коли він лежить на тисячоголовому змієві Шеші. У цій іпостасі Ві¬ 

шну втілює всі 3 космічні функції - творення, збереження і руйну¬ 

вання світу. Між творенням і руйнуванням, як і між руйнуванням і 
творенням, він спочиває на цьому світовому змієві. Епітет складають 
санскр. ананта+шаян, де шиям означає “який спить, сплячий" (йор. 

українське прізвище Шаян). а Анаита - світовий змій Шеша. на яко¬ 

му спочиває Вішну. ім'я утворене з санскр. ам+анта, де ан - запере¬ 

чна частка (в словах, що починаються на голосну, як і в англійській 
мові), акта “кінець, край", яке дехто безпідставно й хибно пов’язує з 
етнонімом анпш, щоб обгрунтувати тезу, ніби етнонім українці озна¬ 

чає окраїнні. Анаита також - ім'я Брахми. Шіви. Крішни й Баллрами. 

Інші імена Вішну з Анаита: Анантарупа “Який існує в безлічі форм” 

та Анантаиатха “Владика безмежності". 

Анарта - давня назва Північної Саураштри. Баларама, стар¬ 

ший брат Крішни, був одружений із царівною Реваті, дочкою царя Ре- 

вати - правителя саме Анарти. “Махабгарата" описує Анарту як кра¬ 

їну ядавів, а місто Двараку як їхню столицю. Анарта займала область 
нинішнього півострова Катхімвар на узбережжі Гуджарату. столицею 
її було місто Анартапур “Аиартопіль" ототожнюване з Днаракою. 

столицею Крішни. Жителі Анарти в епосі - піддані Крішни. До Анар¬ 

ти входила й частина країни Мальва. Назву складають ан*арта, де ан 
- заперечна частка, арта - “лад. праведність". Тобто Анарта - "Не¬ 

праведна (країна)" “Безбожна (країна)" а в такому разі назва її тотож¬ 

на назві Аратта “Не-держава" (див.). 

Ан/а - давня назва Східного Біхару. Країна розташовувалася 
там. де з'єднувалися річки Сараю і Ґанга. За “Намаяною". країна на¬ 

знана так тому, що тут бог Шіва спопелив своїм третім оком тіло (ан- 

/а) Ками, бога кохання, коли той заважав йому зосередитись. За "Ма- 

хабгаратою". країна названа на честь АііГи - сина царя Діргхатамаса. а 
каурави зробили її царем Карну, дошлюбного сина Кунті-Прігхи. тіт¬ 

ки Крішни по батькові, а згодом дружини царя Панду й матері братів- 

пандавів. У буддійській літературі Анга - одна з 16 великих країн. Ан- 

ги й магадги, як правило, згадуються разом, а епос відносить анґів до 
так званих млечхів, тобто варварів. 

анги - у буддизмі термін на означення частин різних каноніч¬ 

них текстів - твори, коментарі, релігійно-філософські трактати, джа- 

таки тощо. У джайнів ан/и - найдавніші частини канонічних текстів. 

Компонент ан/и містить термін ведан/и "частини вед" - допоміжні 
науки, доповнення до вед. покликані допомоїти читати, тлумачити. 
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належно сприймати й застосовувати веди при пожертвинах. Є 6 ве- 

данг: іиікша - фонетика, чханда - метрика, в'якарана - граматика, ні- 

рукта - етимологія, джйотіша - астрологія й капьпа - обрядодія. 

Ан/авіджа - астрологічний трактат, створений, як вважають, у 
кушанський або трохи пізніший ґуптський період. Пам'ятка свідчить, 
зокрема, що шудрі відносилися до аріїв. тобто були вільними й рівно¬ 

правними членами арійського суспільства. Це цікаво у зв'язку з тим, 

що в українців і нині побутують прізвища Шудра. Шудря, Шудрак, 

Шудрака, Шудрик, Шудренко. Шудриченко. отже, вони знали верегву 
шудрі в. 

Ан/іра (різновид Ан/ірас) - один із 7 великих мудреців-ріші й 
один із 10 праджапаті (батьків людства), йому приписують створен¬ 

ня багатьох гімнів "Ріґведи". За міфами, народився з вуст бога творця 
Брахми, вважається жерцем богів і владикою жертвоприношень. В 
астрономічному аспекті шанується як персоніфікаація впливу плане¬ 

ти Юпітер на землю і долі людей та як сама ця планета. Має 4 високо¬ 

родій дружини: Смріті - Пам'ять. Свадга - Пожертва, Шраддга - Віра, 

Соті - Істина (споріднене з укр. суть). 

ан/іраси - клас напівбогів, неперевершених співців. 7 давніх 
мудреців, вважалися синами неба й богів, поети назипали їх свої¬ 

ми батьками. Вони оновлюють світ, володіють життєвою силою. По¬ 

ходження анґірасів не зовсім зрозуміле, хоча уподібнення їх до язи¬ 

ків полум'я - вісників до богів на небо спонукає співставити їх із 
грецькими ангелами-янголами (а/ґслос “вісник"). Безсумнівний їх¬ 

ній зв'язок з Індрою. виразний іще в “Рігведі". а ведійський Рудра, то¬ 

тожний давньоукраїнському Родові - покровитель анпрасів. які бра¬ 

ли участь У війні богів з асурами. коли Місяць-Чандра викрав Тару- 

Зірку. дружину Ьрихаснаті. наставника богів. 

аніупа - одиниця виміру, дорівнює ширині пальця або вось¬ 

ми ячмінним зернам, використовувалася для обмірювання голови, 

довжини й ширини обличчя та його частин і всіх частин статуї. На¬ 

приклад. “Брихаткатха-самхіта” Варахаміхіри (IV-V ст.) визначає, що 
статуя Рами повинна бути висотою 120 ангулів, а кожен із тих. хто зо¬ 

бражається поруч із ним. має бути на 12 ангулів нижчий. Саме слово 
ангупх означає “палець". 

андаджа "народжений з яйця" - один із чотирьох різновидів 
тваринного світу (санскр. анда “яйце", джа "народжений'’). 

Андаджешвара "Владика народжених із яйця’’ - ім'я-епітет 1а- 

руди, їздового птаха Вішну, яке складають анда+джа+іиівара, де анда 
- “яйце", джа - “народжений'. ішоара - "бог. владика, Всевишній”. 
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Амдгака "Сліпий" - тисячоголовий і тисячорукий асур. убитий 
ІІІівою. коли той намагався викрасти з нсба-сварги Індри чарівне де¬ 

рево паріджату. Ім’я Амдгака має цар із роду ядавів. з яких походи¬ 

ли Крішна та його старший брат Баладева; ядави тотожні літописним 
ятвягам. Амдгака - родоначальник племені андгаки, які в джерелах 
згадуються разом із племенем врішнії, родоначальник яких - Вріш- 

ні, брат Андгаки. 

Амдгака врішиі натха “Цар андгаків і вршініїв’’ - одне я імен 
Крішни. яке складають андгака+вріиші+натха. де Амдгака й Вріиіні - 

рідні брати, легендарні родоначальники цих двох племен, до яких на¬ 

лежав і Крішна. А санскр. натха "правитель, цар" 

анджалі - молитовно складені докупи й піднесені до чола для 
шанобливого привітання долоні. Термін входить у назву поетичної 
збірки Гітапджалі (/іта "піснят+анджалі “пригорща") “Пригорща пі¬ 

сень", за яку 1913 року Вабіндранаг Таґор отримав Нобелівську пре¬ 

мію. 

Амівартім “Який не вертається". “Хто не знає шляху на¬ 

зад". "Безповоротній" - ім'я-епітет Винну, яке складають санскр. 

а+ніваршіи, де а - заперечна частка "не. без", а міваріпім - “який по¬ 

вертається". Тобто Апівартіп дослівно означає "Нсвсртальмий". Ком¬ 

понент варт в імені спорідненениИ л укр. вертанім, повертати, пе¬ 

ревертати, повертатися тощо. Санскр. парівартаиа «переміна* до¬ 

слівно означає перевертаних. 

аиікіні - армія, одна десята частина акишухіні, тобто 2187 сло¬ 

нів. 2187 колісниць, 6561 кінного і 10935 іншого війська. Нижчою вій¬ 

ськовою одиницею є чаму, гри маму складають одну анікіні. У зв’язку 
* цим привертає увагу словосполучення апіка-воїн, яке нині означує 
не зовсім вправною чи здалого солдата, бійця. А піка о санскриті и 
означає “воїн", тобто в словосполученні аиіка-воіи другий компонент 
пояснює перший. Наявність в індійців чоловічого воїнського імені 
Аніка засвідчує, що воно було високостаї усне й не мало дещо глуз¬ 

ливого відтінку. Подібну взаємопояснюючу структуру мають і інші 
українські словосполучення - трип-трава. чудо-юдо, чпри-комшиі, 

річкова назва Журавеьким Віік. 

Аніміта "Некліпний" - енітегбагатьох богів, які. на відміну від 
людей, не кліпають очима. Ця особливість використана в епічних сю¬ 

жетах. Коли царівна Даманнті вибирала собі чоловіка, то боги Індра, 

Варуна. Агпі та Яма. що теж прагнули її руки, прибрали подоби її ко¬ 

ханого. Але царівна безпомильно впізнала його, бо він один кліпнув, 

коли вона придивлялася до женихік-прстсіїдентів. 



анітья - одна з 3-х ознак, які відрізняють буддизм від інших 
релігій: визнання непостійності світу - анітья, відсутності вічної ду¬ 

ші - анапииа. що життя страждання - Ьукха. 

Аннапакиші "Дарунальниця харчу" “Зсрнодлвиця" - ім'н- 

енітет Лакшмі. складається з санскр. амна*яакшмі, де анна означає 
"зерно, харч", а лакшмі - "багатство, статки, щастя, удача" а також бо¬ 

гиня щастя, багатства й сімейної злагоди Лакшмі. дружина Випну, то¬ 

тожна балтійській Лаііме, слов’янській Ладі та грецькій Афродіті. 

Аннанурна "Повна харчу" - одна з іпостасей Дурґи як боже¬ 

ства достатку. Ім'я складають анна+пурна. де анна - “харч, їжа", пур- 

на - "повний". 

Антака “Руйнівник". "Губитель" - інше ім'я Ями. бога смерті. В 
основі імені санскр. анта - "кінець, край". 

антьявасаїн - за брахманською класифікацією, дитина 
від шлюбу чоловіка-чандали й жінки-ніїиадки. Термін складають 
антья*васаїн, де антья - означення чоловіка нижчого стану, ват- 

пі - "мешканець, житель", від основи вас "жити", з якою споріднене 
данньоукр. весь "село". Тобто термін означає "нижчостагусний жи¬ 

тель". Чандапи - одна з нижчих каст в Індії, нішадн - давнє мислив¬ 

ське плем'я. Індійський епос знає країну Нішада, ніш,їда також озна¬ 

чує людину, народжену від матері-шудрі й батька-брахмана. у музиці 
ііішнда - назва сьомої ноти в індійській гамі. 

Ану - один (старший) із трьох синів легендарною царя Ялті 
від незаконної лружини-кшатріики Шлрміштхи. Коли іссгь законної 
дружини-брахмаїїки дізнався, що в Яягі є і незаконна дружина, то пе¬ 

рстворив молодою ще зятя па старого діла. Яяп попросив Ану изнти 
його старість, а натомість віддати свою молодість, але син відмовив 
батькові, і той провістив, що псі його нащадки помиратимуть моло¬ 

дими. батькове прохання виконав лише наймолодший син від Шар- 

міііітхи - Чуру. за що потім Яяті віддав йому царський престол. Цей 
міф перегукується зі скіфським міфом про трьох братів - Яісюксая, 

Арпоксая і Колаксая. 

ануврата "мала обітниця" - 5 основних етичних обітниць 
миряшіна-джайна: ііхімса - не завдавання шкоди живим істотам, си¬ 

нім - правдивість, брахмачар'я - повстримливісгь, астся - непрп- 

власнення чужою, апарі/рііха - утримання від суєтних прихильнос¬ 

тей (власності, розваг, плотських утіх, гурманства). Термін складають 
ану+врата, де ера,па - "обітниця, клятва", ану - префікс із значенням 
“слідом за. згідно з", наявний в укр. онук. Тобто він дослівно означлі 
“жити згідно з прийнятими приписами". 



ану лома - шлюб, за яким чоловік вищий за жінку в соціально¬ 

му плані, тобто за суспільним станом (варною), а також діти від та¬ 

кого шлюбу. Якщо карна батька вища за варну матері, то діги отри¬ 

мують варну по батькові, але якщо жінка нижча за варною від чоло¬ 

віка на два чи три щаблі, діти отримують змішану варну. Скажімо, 

діти брахмана від влйіи'янки-сслянки або шудрянки відносяться до 
касти відповідно амбаштха й нішада. Протилежним від ануломи є 
шлюб пратілома {див.), коли чоловік нижчого, а жінка вищого стану. 

Діти шудрі від кшатрійки чи брахманки належатимуть відповідно до 
каст кшаттрі й чандала Шлюби між представниками таких зміша¬ 

них каст, у свою чергу, утворюють інші змішані касти. Термін склада¬ 

ють ану+лома. де ану - префікс із значенням “згідно з", а лома - “во¬ 

лосся; шерсть”. Тож анулома дослівно означає “за шерстю", тобто це 
шлюб, узятий згідно з приписами, схвалюваний. 

анумарана “вмирання слідом за (чоловіком)" - звичай, за яким 
жінка вбивала себе при шістці про смерть чоловіка далеко від дому, 

синонім анусамана “відхід слідом за (чоловіком)" Звичай помирати 
разом із чоловіком, спільне спалення подружжя чи спалення дружи¬ 

ни на поховальному багатті померлого чоловіка називається сахама- 

рана “спільне вмирання" або іаха/амана "спільний відхід” Термін 
складають ану+марана. де ану - префікс із значенням “за; слідом за”, 

марана - “вмирання; смерть". 

ануматі - місяць на 15-й день, коли він щойно став повним. 

За пуранами, Ануматі - одна я 4-х дочок Ангіраса від його дружини 
Смріті, інших трьох звати Сінівалі, Куху і Рака, імена їхні означують 
також 4 фази місяця. Мовний місяць 14-го дня називається ануматі. 
а коли він переходить у перший день темної половини - його назва 
рака. Новий місяць 14-го дня - сінівалі. а коли переходить у перший 
день світлої половини - куху. Термін ануматі означає "дозвіл, схва¬ 

лення", його утворюють ану+маті. де ану префікс, який означає “слі¬ 

дом за; згідно з", а маті - "думка, задум". 

Анупа - давня країна на річці Нармада. Як засвідчує "Раґхувам- 

ша” Калідаси (V ст.), цар Аиупи був серед претендентів на руку й сер¬ 

це Індуматі, царівни з країни Відлрбга. але вона стала дружиною царя 
Аджі. діда царевича Рами, героя “Рамаяни". Певний час країною пра¬ 

вили шаки (скіфи), а в II ст. її захопили правителі з династії Сатаваха- 

нів. Є чоловіче ім'я Анупа-Ануп “Незрівнянний". “Найкращий", спо¬ 

ріднене. можливо, з українськими прізвищами Онопко й Онончснко. 

Анурадгапур - давня столиця Шрі Ланки. В XI ст. столиця пе¬ 

ренесена до Полоннаруви. але Анурадгапур і далі був важливим релі- 
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гійним центром. Після XIII ст. місто занепадає, руїни його виявлені в 
XIX ст. Тут були два найголовніші монастирі Шрі Ланки - Махавіхара 
й Абгая/ірі, де виявлено статуї, подібні до кушанських у Північній Ін¬ 

дії. Тут зберігаються цінні буддійські праці з історії Шрі Ланки, серед 
яких і "Історія Сігірі". яка дає чимало цінних фактів про шаків-скіфів. 

Анухарша - двооснояне чоловіче ім'я, що його мають індійські 
міфологічні й епічні персонажі, де ану - префікс із значенням “слі¬ 

дом, слідом за", а харша “радість, втіха, іцастя", наявне в імені дав¬ 

ньоукраїнського божества Хоре і споріднене з укр. хороший, була ін¬ 

дійська царська династія Харша. Тобто Анухарша означає “За ким іде 
радість-втіха-щастя". “Хто приносить ралість-втіху-щастя”, "Дару* 

ватель радості-втіхи-щастя". Прямий відповідник імені Анухарша - 

скіфське царське ім’я Анахарсіс (без грецького закінчення іс - Ана- 

харс), яке мав представник скіфської царської династії, знаменитий 
мудрець, якого шанували греки. А скіфів “Велесова книга", давньоу¬ 

країнська пам’ятка У-ІХст.. відносить до кравенців. тобто українців. 

анчіта хаста мудра - положення руки, коли всі пальці повер¬ 

нуті до долоні. Ця мудра характерна для Шіви в його танці натур- 

тандава. Термін складають анчіта*хаста*мудра. де анчіта - “зі¬ 

гнутий. стиснутии". хаста - "рука" споріднене з укр. кисть, мудра - 

“знак; поза; позиція". 

Апа - жіноче божество, уособлення води, з розряду так зва¬ 

них 8 касу, божеств, які у ведійські часи уособлювали явища природи 
й належали до кола (ндри. Було верховне скіфське жіноче божество 
Ані, пов’язане з водною стихією (під. апа. іран. аб "вода"), від її імені 
утворене скіфське жіноче ім'я Апія-Ошя “Апіна. Дочка (богині) А пі"; 

що його мала дружина скіфського царя Ар'яніта. яка після смерті чо¬ 

ловіка 470 р. до н. е. була співправителькою країни разом зі Скілом 
- старшим сином Ар’яніта, до досягнення ним повноліття. В Украї¬ 

ні чимало назв, особливо річкових, містять компонент ап. аб “вода” 

(див. Апа/а). 

Апава - інше ім’я мудреця Васіштхи. нащадки якого носили 
“оселедець" на виголеній голові і який вважається сином бога Вару* 

ни, божества вод. покровителя воїнського стану (русичів), тотожного 
українському Дажбогові. Ім'я складають апа+ва. де апа - “вода", ва - 

суфікс приналежності. Тобто Апава дослівно означає "Водний" 

Апа/а - священна річка в південній частині Курукиїетри, де 
відбулася основна подія індійського епосу “Махабгарата” - 18-дснна 
битва між двоюрідними братами пандавами і кауравами. Апа/а та¬ 

кож - інша назва священної Ґанґи, її складають апа*-/а, де апа "во- 
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да, ріка”, а /а - “теїсти, бігти, плинути" Тобто Апа/а дослівно озна¬ 

чає “Біжуча, Плинуча вода", “Ріка". Назвою Свар/апа/а “Небесна Апа- 

ґа” означується Молочний Шлях. В Україні засвідчені численні спо¬ 

ріднені назви, причому якраз річок: Апока в Криму, де й гора Опук 
і де збереглися руїни давнього міста Кімерік, назва якого недвознач¬ 

но засвідчує причетність до кімерів-кімерійців. На горі знайдено на¬ 

пис III ст., де згадується член синоду Євдас, а ім’я це споріднене з ве¬ 

дійським царським ім'ям і сучасним українським прізвищем Судас, 

похідне від якого - Сдасюк. У Криму було село Аппак (у колишньо¬ 

му Феодосійському повіті), є річка Панда, що прикметно, бо полко¬ 

водець Бгішма-Анл/ея воював із пандавами, нащадками царя Панду, 

інша назва яких - партхави “сини Прітхи", де Прітха “Земля" - ім'я 
тітки Крішни. Опака (варіанти Опока, у верхів'ях Опачка) - річка на 
Львівщині, права притока Бистриці-Тисменицької (бас. Дністра), ви¬ 

тік у лісі Опачка, там і село Опака. Назву виводять від опока - слова, 

що означує м'яку, в'язку глину, відклади на дні. що нібито і властиве 
цій річці. Але таке тлумачення незадовільне, бо річок з назвами Апа- 

ка, Апажа, Апока. Опока чимало в Україні, але не всі вони підпадають 
під цю характеристику. Тому доречніше ці назви пов'язувати з індо- 

європ. ар “вода, річка” Опішня - селище на Полтавщині (Зіиьківський 
р-н), на правому березі Ворскли. Гадають, що воно виникло в XII ст., 

хоча перша писемна згадка про нього відома з XVII ст. Назву поясню¬ 

ють під опока, яке означує осадочну світло-сіру породу з аморфного 
й дрібнозернистого кремнезему. Якщо виходити з цього, то Опішня - 

“Поселення на опокових урвищах". Але назву можна зрозуміти й так, 

що вона причетна до гідроніма Опака або її варіанту, тобто що сели¬ 

ще виникло на березі річки, яка називалася Опока, Опака чи Опічна. 

Є річка Опічна (Опочна) на Кіровоградщині, притока Синюхи (бас. 

Південного Бугу), Опачичі - село на Київщині (Чорнобильський р-н), 

біля якого виявлено поселення і могильник доби бронзи, яр Опаків- 

ський біля лівої притоки річки Бабки (бас. Сіверського Дінця), що пе¬ 

редбачає існування назви Опака. 

Апа/ея "Апажин". “Син Апаги” - епітет Бгішми. могутнього во¬ 

їна і полководця кауравів у їхній битві зі своїми двоюрідними брата¬ 

ми пандавами. описаній у "Махабгараті" Апа/а - інша назва Ганги, 
її сином вважається Бгішма. про що оповідає романтичний і водно¬ 

час драматичний міф. А ім'я Бгішма “Грізний" тотожне українському 
прізвищу Бушма. Ім’я складається з апа/а+ія, де апа/а - назва свя¬ 

щенної Ганги, а ія - суфікс, тотожний укр. ий у прикметниках. 

Апам-напат - ведійське божество, пов'язане з водою і вогнем. 
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Постає то як епітет Агиі-Вогню. то як Савітара-Сонця. Він золотий, 

блискучий, вбраний у блискавку, виник із золотого лона, зростає в 
укритті, живе в найвищому місці. Водночас він оточений водами, за¬ 

пліднює води, дарує солодкі води, пов'язаний із ріками, сходить на 
землю і породжує істоти. Відповідає іранському Апам-напат. Ім’я 
утворюють апам+ішімт, де апам - “вода", напат - “нащадок; син; 

внук", тобто дослівно воно означає “Син вод”. 

Апампаті “Владика вод” - одне з імен Варуии, бога-охоронця 
західної сторони світу. Ім'я утворюють апам+паті, де апам - “вода", 

паті - “владика; батько" споріднене з латис. раІ$ і рос. батя. 

Апараджіта “Непереможна", “Неподоланна", "Безиоразна” - 

одне з численних імен богині-воїгсльки Дурґи. Ім'я складають компо¬ 

ненти а+параджіта, де а - заперечна частка із значенням “не, без”, а 
параджіта “подолана, переможена, яка зазнала поразки” (рос. пара- 

женная), споріднене з укр. поразка. Тож Апараджіта дослівно - “Без- 

поразна”, "Яка не знає поразок". Апараджіта "Безпорадний" також - 

ім'я Вішну. Ім’я Апараджіта мають Шіва й син Крішни. 

Апаратнії “Західний край” - один із 7 регіонів, на які традицій¬ 

но ділилася Індія, містився на теренах Північного Катхіявару, Кача й 
Сінду. Інші 6: Мадг’ядеша "Серединна країна", Уттарапатха (Удіч'я) 

“Північний шлях”, Прач'я “Східний край", Дакшімапатха (Дакшіна- 

тья) “Південний шлях". Вімдг'япріштха "Прилегла до Віндг'ї (гір)" 

Парвата “Гора” - Гімалаї. Деякі пурани перераховують народи в цих 
7 регіонах. Амаранту, зокрема, населяли дурги. бгарукачхи, сарасва- 

ти, махсі, сураштри. аішрти. арбуди. які виявляють ту чи іншу при¬ 

четність до України й українців. Список крані у "Ваю-пурані” уза¬ 

гальнив хорезмієць аль-Біруні в енциклопедичній праці “Індія”. 

апіда - у санскриті “вінець, корона", цей компонент міститься 
в іменах багато міфологічних та епічних персонажів: Чандратда “Мі- 

ся це корон ний", Сур'ятда "Сонцекоронний" тощо. Як Отда та Оби- 

да на теренах України воно відбите в джерелах від V ст. до н.с.-ХІІ 
ст. н.е.: гіпербореянка Опіда в Геродота (приносила дари до святи¬ 

лищ Аполлона й Артеміди на острів Делос), Обидоносиця у “Вслесо- 

вій книзі". Діва-Обида у "Слові о полку Ігоревім". Всі їх пов’язували 
з якоюсь богинею смутку-кривди-обиди, а насправді Опіда означає 
“Корона”, Діва-Обида - “Діва-в-короні". Обидоносиця - "Вінценосна". 

Ще в III ст. до н.е. Діва-Апіда була богинею-воїтелькою. покровитель¬ 

кою воїнів і Матір’ю-Покровою Херсонеса Таврійського, літописно¬ 

го Корсуня, і зображалася в так званій баштовій короні, що обриса¬ 

ми нагадувала зубчасті фортечні мури. Тому її називали Діва-Апіда, 
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а з українським оканням - Діва-Отда “Богиня в короні". У Києві во¬ 

на відома під іменем Мокоиіа. храм Богородиці Пирогоїці на Подолі 
був присвячений їй. Саме до нього, після втечі з половецького полону 
найперше навідався новгород-сіверський князь Ігор - скласти богині 

вдячну молитву за порятунок. 

апсари “ «одиниці" - в індійській міфології напівбожсственні 
жіночі істоти, посталі з Молочного океану, коли боги й асури сколо¬ 

чували його, щоб повернути скарби, затонулі під час потопу. Меш¬ 

кають переважно на небі, и рлю-сварзі (ндри. куди вони на осяйних 
колісницях доставляють доблесних воїнів, героїчно полеглих у битві. 

Живуть вони й на землі - в річках, лісах, на узвишшях. Співвідносні 
зі слов’янськими русалками й грецькими німфами, пов'язані з водою, 

що и відбиває назва їх, яка сходить до санскр. апсу "вода", яке відби¬ 

те в назві Псьоп-Пспо і низці колишніх назв на Закарпатті: Апшчця, 

Вишня Апша. Середня Апша, Нижня Апша (нині Водиця. Верхнє Во¬ 

дяне. Середнє Водяне. Діброва). Індійські апсари. як і слов’янські ру¬ 

салки. теж можуть школити людям, насилати любовне засліплення, 
але можуть чинити й добро. У міфах бог Індра часто посилає на зем¬ 

лю майвродливіиіих апсар-русалок, аби завадили уславленим відлюд¬ 

никам здійснювати ревне подвижництво, яке могло загрожувати йо¬ 

го небесній владі. 

араньмні (дослівно “лісовичка", санскр. аранья “ліс. пуща”) - лі¬ 

сова фея у "Рігведі". юна дівчина, мешканка лісових нетрів, що без¬ 

гучно ступає лісовими стежками і ледь чутні шерехи виказують її 
присутність. Безтурботно живе серед лісового безлюддя, харчуєть¬ 

ся лісовими плодами й травами, відпочиває в затінку дерев, дослу- 

хаючися до пташиного співу й не завдаючи нікому ніякої шкоди. Ма¬ 

ти лісової звірини й птаства, лісова богиня, персоніфікований образ 
обожненого лісу. Образ її перегукується з персонажами волинських 
легенд, надто з образом Мавки у “Лісовій пісні" Лесі Українки, на що 
звернув увагу український санскритолог із діаспори Володимир Шаян 
(1908-1974) у дослідженні “Переклади гімнів “Рігведи" і духовий світ 
Лесі Українки". У 30-ті роки минулого століття гімн про лісопичку- 

араньяні, один із найпоетичніших у “Рігведі", переклав українською 
санскритолог Павло Ріттер (1872-1939). Під назвою “До лісової феї" 

він уміщений у Ріттеровій антології "Голоси стародавньої Індії" (1982, 

вид-во “Дніпро"). 

араті (наголошене перше а) "відвернення0 - обряд поклоніння 
божеству, під час якого довкола його зображення здійснюють колові 
рухи за годинниковою стрілкою запаленим світильником. Такі коло- 
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ві рухи запаленим світильником перед обличчям людини - вияв осо¬ 

бливої поваги до неї. А роті також - величальний гімн, молитва. 

Араттп - давня назва Пенджабу, де. як вважається, записа¬ 

ні веди. Аратта - місцева, діалектна форма назви, у санскриті вона 
- Араштра, де А заперечна частка, раїитра - “держава, країна". До¬ 

слівне значення назви Аратта-Ароштра - "Не-держава. Не-краіна”, 

тобто "Безвірна-Нснраведна країна". Це не самоназва, а іншоназва, у 
неї не етнічне, а релігійно-соціальне підгрунтя, вона стверджує “нечи¬ 

стоту" областей поза колом уявлень і вірувань, які сповідували творці 
цієї штучної назви - жрецтво. Означення аратти, арапі піці "жителі 
Драїти" - синонім до означень варвари, аіиірпіи. вратьі, мпеччхи. На¬ 

зву Аратта деякі українські дослідники прикладають до Трипільської 
культури, що неправомірно, якщо виходити я первісного значення на¬ 

зви і з того, що назва Аратта означує лише частину людності або те¬ 

риторії у межах одного народу чи країни. Інша справа, якщо зважити, 

що Аратта - пізніше переосмислення первісної назви Оратта або 
Уратта, де початкові О У сходять до індоіран. /о-/у “самець, бик". Го¬ 

ді назви У-ратта (У раїитра) й У країни виявляються семантично- 

етимологічними двійниками, структурно й значеннєво тотожними. 

Арджун - в індійському епосі могутній воїн, земне втілення 
бога воїна Індри. Під час 18-дснної війни, описаної в “Махабгараті" 

коліс»ичим у нього був Крішна. дружина Арджуна - сестра Кріш- 

ни. Саме Арджуні виклав Крішна своє філософське бачення світу, 

яке склало знамениту "Бгаґавадгіту" - “Божественну пісню", переклад 
якої в колишньому Радянському Союзі вперше здійснив Борис Смир- 

ііов - академік медицини, санскритолог, уродженець села Козлиничі 
на Чернігівщині. Ім'я Арджун споріднене з латин, агдепіит "срібло", у 
зв’язку з чим привертає увагу Князь Ссрсоряний у східнослов'янських 
середньовічних переказах. Ім'я Ардзан мав верховний жрець у ві¬ 

рменській легенді про трьох братів - Куара. Мелтея і Хореана з об¬ 

ласті Палунь. співвідносній із літописною легендою про полянських 
князів Кия. Щска й Хорива У III ст. Ардзан очолив опір індійських 
громад у Тароні. історичній області Вірменії (зараз у Туреччині), на¬ 

сильницькому наверненню до християнства. З Ардзан-Арджун спо¬ 

ріднене прізвище Ардзінба. що його мас відомий учений-хегголог. не¬ 

давній президент Абхазії - Віталій Ардзінба. 

Арджунапапа "Оборонець Арджуни", ім'я-епітст Крішни. яке 
складають санскр. арджуна+паяа, де арджуна - Арджун. могутній 
воїн, одружений із сестрою Крішни. Крішна допоміг Арджунові ви¬ 

красти собі в дружини свою сестру Субгадру. а потім допоміг здола- 
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ти в битві, описаній у "Махабгараті", свого найгрізнішого й маймо- 

гутнішого супротивника Карну, як виявилося, свого рідного старшо 
го брата, про що він взнав лише після загибелі Карни. А пала в іме¬ 

ні Арджунапала означає "захисник”, яке на теренах України має низку 
споріднених із ним імен і назв (пали, поляни. Палунь, Палакій. Палок, 

Святополк. Ярополк тощо). Ще одне ім'я Крішни цього плану - Ар- 

джунасакхі "Друг Арджуни", де сакхі - "товариш, приятель, друг, со¬ 

ратник". Верховний жрець Ардіан фігурує у вірменській легенді ПІ ст. 

про трьох братів, яку співвідносять з літописною легендою про Кия. 

Щека й Хорива. 

Аріджіт "Переможець ворогів" - ім’я сина Крішни, яке скла¬ 

дають санскр. арії-джіт. де арі - "ворог", джіт - “переможець, звитя¬ 

жець". 

арта (санскр. ртш) - снітолад. вселенський закон, забезпечує 
регулярність космічних процесів - зміну пір року, дня ніччю, рух не¬ 

бесних світил, плин річок тощо. Водночас арта-ріта - і моральний 
закон, основа суспільного життя. У ведах за дотриманням ріти-арти 
стежить Иаруна, тотожний давньоукраїнському Дажоогу. Поняття ор¬ 

та пізніше замінилося поняттям дгарна. арту-дгарму формують иіа- 

стри - священні книги, основу яких складають веди. Піастри ще н 
III ст. до н.с. знали танри-руси. веди згадує "Вслссова книга" (У-ІХ 
ст.). Термін ртіа-арта відбитий в назві Артанія. якою арабські авто¬ 

ри означили одну з трьох територій-держав на теренах Давньої Укра¬ 

їни. Артанія вважалася найбільш праведною і чеснотливою части¬ 

ною Києворуської держави. її можна співвіднести з полянами-русами 
і Києвом, які в деяких літописах наділені ореолом праведності. 

Аршабга "РішабгшҐ. "Син Ріиіабги" - ім'я найпершого ча- 

кравартіна (самодержця) в історії Індії, утворене від імені Ріиіабга- 

Вріїиабга, яке означає “Самець". “Бик" Привертають увагу у зв'язку 
з цйм українські назви Орша-Оріиава. Ірша-Іриіава й польське Вар¬ 

шава. 

ар’я "благородний, шляхетний, достойний, шанований" - само¬ 

назва давніх індоіранських племен, у ведах означує жителя Ар'яварти 
"Країни аріїв” (Північна Індія) і протиставляється неаріям. 

Асанді "Сидіння", “Крісло" - давнє поселення, одне з п’яти по¬ 

селень (інші Кушастхала. Врікастхала й Варанавата. четверте не на¬ 

зване), що їх п'ятеро братів-пандавів вимагали у кауравів замість за¬ 

конно належного їм півцарства. У санскриті асанді споріднене з асана 
(у йозі - поза, пор. осанка) "сидіння, перебування, проживання, місце 
прожиття" і сходить до санскритської дієслівної основи сад “сидіти. 
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перебувати, проживати", яка має і форму асад, споріднене з укр. осі»- 

діі “поселення, осідок" .» нею споріднені українські прізвища Осадчий, 

Осадчук, Новосад. Місцезнаходження Лсанді не з'ясоване. Тим часом 
біля Ьоспору Кімсрійського (Керченська протока) Равсннський Ано¬ 

нім знає місцевість Лсанді, а в Керчі, колишньому І іантиканеї, сто¬ 

лиці Ьоспорського царства, е так зване Крісло па горі Мітрідат. До- 

слідники звертають увагу на деяку нерінновартісиість такої угоди: чо¬ 

му пандави замість шицарствл погоджувалися взяти лише п'ять по¬ 

селень (сіл), за числом братів: певно, ці поселення мали для них якесь 
важливе значення. Прикметно й тс. що на схід від Меотиди (Азов¬ 

ського моря) Тацнт фіксує ріку Панда, у Сімсізі. на південному березі 
Криму, с урочище Панда, на Закарпагіі засвідчене прізвище Пандан. 

Мор. іще Потішні орриіит Раїиіа “согдійське поселення Панда" у Плі- 

нія. Останнє гим цікавіше, що нинішній Судак у Криму має історич¬ 

ні назви Сугдсн і Сурож, а сугдсйців-сурожців "Ііслссова книга" (У-ІХ 
сг.) включає в збірний етнонім кравснці, тобто українці. Цс дає пев¬ 

ні підстави шукати в кримському ареалі й інші три поселення - Ку¬ 

пин /пхала. Врікастхала й Варанавата. 

Атітхі/ва "І осте корон" - прізвисько ведійського царя Діво- 

длси. сходить до санскр. атітхі “гість" тлиі "бик, корова", різновиди 
якого - /о-/у-/ау-/ава. Оскільки санскр. Атітхі - і епітет Агиі-Вогню. 

го Атітхі/ва можливо тлумачити і як “Вогнебик. Вогнекоров ". Си¬ 

ном Д і подаси у ведах с знаменитий цлр-арій Судас. який здобув слав¬ 

ну перемогу у гак званій битві десятьох царів. А сучасні українці ма¬ 

ніть прізвища Судас і Сдаеюк. 

Ачалеіивара “Ііог непохитності". “Владика постійності" - ім'я 
ІІІіни. яке складають санскр. а+чала*іишара, де а - заперечна част¬ 

ка "не. без", чала “рухомий, рухливий" споріднене з укр. чвалати, а 
іішчіра "бог, владика, Всевишній". 

Ач'юта "Несхитний" "Нсвідходний" “Вічний" - одне з імен Ві- 

іііну й Критій, яке складають санскр. а+ч ніта. де а - заперечна част¬ 

ка. ч'юта - "який відходить, одійшлмй". Сучасний носій цього імені. 
Ачіт Чокроборті (Ачіт бенгальська форма Ач'ют) - автор першо¬ 

го в Індії підручника української мови для індійських бібліотек, ви¬ 

даного 1980 року. А прізвище Чокроборті (хінді Чакраварті) семан¬ 

тичний двійник слов ямського прізвища Коловрат, яке мав, зокрема, 

захисник Рязані від татаро-монголів Свнагій Коловрат. Інший бенга¬ 

лець із прізвищем Чокроборті переклав мовою Рабіидранага Тагора, 

тобто бенгальською, давньоукраїнську епічну пам’ятку XII ст. “Слово 
о полку Ігоревім" 
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Ач'юта/раджа “Першонароджений непохитник" - ім'я-епітет 
Індри, яке складають санскр. ач'юта*іі/раджа, де ач'юпіа означає “ві¬ 

чний, незмінний, непохитний”, а/раджа - ‘'народжений першим", де 
а/ра "перший; передній", а джа “народжений". Л/раджа має і значення 
"старший брат", і саме в такому значенні Баладена-Білобог, старший 
брат Крішни. й собі має епітет Ач'юта/раджа. Ще один епітет Індри 
- Лч'ютач'ют “Розхитувач непохитного", де ач'юпіа - ‘‘непохитне", а 
ч’ют "який хитає", "розхитувач". 

Ач’ютануджа “Народжений після Ач’ютіГ - ім’я-епітет молод¬ 

шої о брата Крішни, інше ім'я якого - Ьгіма. Ім’я складають санскр. 

ач'юта+ану+джа, де ач'юпіа "непохитний; вічний" одне з імен Кріш¬ 

ни, тобто Крішна, ану - префікс із значенням "слідом, слідом за", а 
д*а - "народжений; син" Є самостійний термін ануджа. що має і фор¬ 

му ану/а (хінді ану/), якому тотожне укр. онук. 

Аіива - притока річки Чарманваті. назва означає “Кінська”, від 
санскр. ашва "кінь". Міф розповідає, що коли Кунті. тітка Крішни но 
батькові, ще до заміжжя народила дитину від бога Сон ця-Су рї, то 
щоб приховати мимовільний гріх, нишком поклала немовля о корзи¬ 

ну й пустила за течією річки Ашва. Корзина допливла до Имуни, по¬ 

тім до Ганги, де немовля, народжене з золотими сережками (ознака 
божественності), підібрало бездітне подружжя. З дитини виріс могут¬ 

ній воїн Карна - один із головних героїв “МахабгаратиВ Україні чи¬ 

мало “кінських” гідронімія: три річкн Кінка на Запоріжчині й Херсон¬ 

щині, Кінська, Консва, Кінські Води. Мокра Кінка й Суха Кінка, Кінські 
Роздори на Запоріжчині, де й село Кінські Роздори, хутір Кінські Води 
й населений пункт Кінсьководівська, ручай Кінський на Чернігівщині і 
потік Кінський на Інано-Франківщині. У зв'язок із назвою Ашва мож¬ 

на поставити й назви Освея. Осина. О сова. Осовець, Уиіва тощо. 

Лшва/ріва‘'КонсшинГ - імнсштст Індри, яке складають санскр. 

ашва ь/ріва, де ашва "кінь", /ріва “шия", споріднене з укр. грива. 

• ашвамедга - давній обряд жертвоприносин коня, який здій¬ 

снював могутній цар, коли прагнув набути статусу владики світу. 

Термін складають компоненти аиіна+медга, де ашва - "кінь”, медга - 

“пожертва", споріднене з длвньоукр. мзда. Після тривалих підготов¬ 

чих обрядів білого коня у супроводі війська на рік відпускали на во¬ 

лю. і правителі земель, у чиї межі кінь вступав, мали або добровіль¬ 

но скоритися, або його підкоряли силою. Через рік коня повертали 
додому, де після низки обрядів, коня душили, головна цариця лягала 
під покривало біля тварини, а жерці й жінки, учасники обряду в цей 
час докидали еротичних реплік. Подібний обряд засвідчений у хет- 



тів. римлян, кельтів, слов'ян і болтів, археологічно й образотворчо (у 
скіфському мистецтві) цей іще ведійський обряд засвідчений на тере¬ 

нах Давньої України. “Вслесова книга" (ЧЧХ ст.) мовить, що перш ніж 
давньоукраїнські племена з Пендсду-Пенджабу, рушили до Карпат і 
Дніпра, нони принесли в пожертву білого коня. 

Ашманваті "Каменовиця”. “Кам'янка” - у “Рігведі" річка, яка 
разом із річками Дрішадваті й (мрасваии обмежує кордони Курук- 

иіетри, де відбулася знаменита 18-денна битва двоюрідних братів 
панданів і кауравів. якій присвячена "Махабгарата" Санскр Ашмші 
в Ашманваті означає "камінь”, аиіман-акман і камінь - споріднені, а 
ваті суфікс, тотожний укр. вчця в плівах Роставиця. Щскааиця, Кір¬ 

ковийя. Хорсвиця тощо. Тож Аиімииваті означає "Кам'янка" досл. 

“Каменовиця". Назва Ашманваті відбита в Україні, хоча, зрозуміло, 

в трапс(|юрмованому вигляді - Есмчнь (Осмоиь. Османь. Усмчнь. Яс- 

мань, Ссмапь, Кам’янка Осмонська). Есмчнь {Осмчи. Османь. Західна 
Есмань (очевидно, була й Східна Есмань) на Сумщині - ліва при пі¬ 

ка Десни (Кролевецький р-н), ще одна Есмань (Єімань. Ясмань. Єиі- 

мап) - притока Клевені, теж у басейні Десни. На тій же Сумщині й 
населений пункт Есмань (Глухівський р-н). Сюди ж стає і Усмчнь - 

річка на Курщииі, історично українській території, а назва Курщина 
засвідчує спорідненість із куру кауравами кравенцями-укриїнцями. 

тобто бичичами-туричами. Компонент іцина в Курщина спорідне¬ 

не зі стхана-стхан-стан в інд. Куруїтхаїиі-Курустхан-Куруспіан і 
укр. Коростень, а також иіан-сан в Іран. Хорасан та укр. Куруишн і Ку- 

рошани, укр. ща в назві Короща. Річка Осма (санскр. аиіма “камінь" 

звідки і яшма - назва напівкоштовного каменя) є в Криму і впадає в 
затоку Сиваш на західному березі Азовського моря. Є болото Осмлн- 

Глуик біля річки Корсак, яка теж впадає в Азовське морс, у верхів'ї по¬ 

близу Корсак-могили, що теж прикметно, оскільки Кор у назві Кор¬ 

сак. очевидно, те ж саме Кор-Кур-Кор-Куру, що і в згаданих назвах. Усі 
їх дослідники пов’язують з Іран, аннан “камінь", хоча, як бачимо, йо¬ 

го знає і санскрит, а похідні від нього назви фіксує ще “Ріґвсда". Тобто 
назви Есмань. Осман. Усмань означають "Кам'яниста", "З кам'янистим 
ложем". Лише річок Кам'янувата "Словник гідронімів України” знає 
майже півсотні, а від лексеми камінь тільки гідронімів фіксується пів¬ 

тори сотні. Причому більшість гідронімів Кам'янка - в басейні Дні¬ 

пра. 60 населених пунктів в Україні мають назву Кам’янка. 

В Україні маємо й групу річок з назвою Таиїлик. яка сходить 
до тюрк, /наш “камінь” і суфікса лик (творить прикмсиики від імен¬ 

ників). Численні Таиїлики - характерна особливість басейну Синю- 
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хи. притоки Південного Бугу: тут 3 Тпшлики і 14 їх із означенням Чор¬ 

ний. Сухий. Малий. Гнилий. Нижній. Плетений. Кривий. Мигійський. 

Великий Сухий. Поєднання слов’янського прикметника з тюркським 
Ташник - прикметне для басейну Синюхи й сусідніх приток Дніпра - 

Росі й Тясьмину. Втім, ареал назв від камінь не збігається з ареалом 
на піти: "кам’яні" назви переважають у Середньому Надбужжі. сусід¬ 

ньому з басейном Синюхи, а “таніликові" продовжуються у сусідньо¬ 

му східному районі донлиоу Дніпра - Тясьмину. 1 назва Гясьмин мо¬ 

же споріднюватися з індоіран. ашман-асман та укр. Ьемпнь-Ссмань- 

Осмпнь-Усминь. Тясмин ('Іеемень. /жмень) - права притока Дніпра, у 
руслі його справді є поверхневі виходи кристалічних порід. 

тиша “вісім" - винятково вжитковий у назвах, іменах і тер¬ 

мінах числівник. Число 8 - візуальне вираження космічної рівнова¬ 

ги. циклічного оновлення, відродження і вічного блаженства. Геоме¬ 

тричне вираження цього числа - восьмигранник вважається проміж¬ 

ною фігурою між квадратом і колом, який поєднує в собі незмінність, 

постійність квадрата й цілісність кола-круга. Число 8 математичний 
символ чотирьох сторін світу, включаючи 4 проміжні. У кельтів, ін¬ 

дійців і деяких інших народів колеса зображалися з вісьмома спи¬ 

цями. як у колісниці Віїину. 8 гранні хрестильні купелі містили сим¬ 

воліку оновлення - це пояснювалося тим. то 8 іде да “довершеною" 

цифрою 7. що символізує цілокунність світу: чотири сторони сві¬ 

ту по вертикалі й три - по горизонталі (небо, земля і світ предків), і 
водночас започатковує новий цикл. Трон Аллаха, за ісламською тра¬ 

дицією. підтримують 8 янголів, форма арабської цифри 8 нагадува¬ 

ла давній кадуцей - жезл, обвитий двома іміями. емблема медицини. 

Єгипетська міфологія знає 8 першопочаткових богів, з яких постав 
усесвіт, 8 щасливе число в Китаї, де. за легендою, існувало 8 безсмерт¬ 

них. 8 - цифра бога Тота в Давньому Єгипті. Віфлегмська зірка зазви¬ 

чай має 8 променів. Октограма. сформована бісектрисами всередині 
8-променевої зірки, символ богині Венери. захисний символ у скан¬ 

динавській традиції і гностичний знак сотворіння світу. Нині ця гео¬ 

метрична фігура - емблема НАТО. 

Індійський матеріал у цьому розумінні без перебільшення ба¬ 

гатющий: 8 богинь-захисииць. 8 утілень бога Шіни. 8 богів-охоронців 
8 сторін світу. 8 наук. 8 благородних металів. 8 душевних настроїв 
(основа давньоіндійського театру). 8 уславлених гір. 8 ступенів йо¬ 

ги. 8 розділів медицини. 8 правил буддійського ченця, 8 священних 
атрибутів для коронації царя. 8 чаш при жертовних обрядах тощо. 

Санскрит знає безліч термінів з шита, які стосуються різноманітних 
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сфер - світоглядної, релігійної, божественної, царської, астральної, 

епічної, йоґічної, медичної, літературної, архітектурної, скульптур¬ 

ної. Зокрема: ашта-варииі ''восьмирічний", де вариш “рік" відбите в 
рос. сверстпик “одноліток", ашта-відга “восьмипидий", аіита-/ава - 

череда з 8 корів чи волів, ашпш-гуна - 8 чеснот, які мусить мати брах¬ 

ман, ашта-карман - 8 обов’язків царя, титама - восьма частина чо¬ 

гось, ашта-дала - логос із 8 пелюстками, символізує 8 чакр і добре 
віщування, аиїтамі - 8-й день темної або світлої половини місяця, 
ашпш-пііда (досл. восьхшп'ят, пади й укр. п'ята тотожні) - восьми¬ 

ніг, міфічна восьмиїюіа тварина шарадга й павук, ашта-прахар - 8 

варт, тобто доба, 24 години (одна варта - 3 години). Мовою хіііді “8” - 

амх. споріднене з англ. а$Іи (ейт). з яким * фразеологізми у 8 ручаїв 
липні сльїхш,.« Я ставати ІЯ - непокоїтися, тривожитися, зав язаний 
у Я вузлів - остаточно завершений, який і виьмом дасть раду - кміт¬ 

ливий, спритний, а також довершений шахрай, тих джаме - з 8 чаш 
вихлюпуватися - нетямитися від гніву. 8 варт - одне й іе саме, нія¬ 

ких перемін. Аттха (санскр. аштха) - вісімка в картах (укр. восьми- 

ка. вісьмака, вісімка), атх-отар - чотки (мають 108 намистин), атх- 

кхелі "примха, вередування”, досл. “вісім забаганок”; тут кхе/и первіс¬ 

но - "гра, забава, розвага" санскр. кхелате споріднене з укр. гуляти. 

тож кхелі означає і гулі, гульки, гулянки, веселощі, розваги. Ашхаваті- 
патхаваті “восьмиця-десятиця” - симуляція (хвороби), парне сло¬ 

восполучення, де друге слово римується з першим, на зразок укр. 

тинди-ринди, атх-вара “ восьми ден ка". де вари “день", відбите в укр 
четвер (санскр. чатурвар "четвертий день"). 

Важливу роль вісімка відігравала в уявленнях українців. Укр. 

осьмсрик. восьмерик, вісьмерик означує 8 коней чи волів у запрягу (Ой 
ішли воли та в вісьмерику), а також млинові жорна радіусом 8 верш¬ 

ків. Осьмірка в церковній споруді - восьмій рамна частина перед ку¬ 

полом, осмірня - восьмибічним корпус, восьмикутне склепіння. Це ж 
значення передають і санскр. аіитакона. аштадала й хіііді атх-пахла 
"восьмикутний, восьмигранний", грец. октаедр. Осьмина - міра ріди¬ 

ни, особливо горілки (Д Наум у шинок заїхав, випив там осьмипу); 

у санскриті ашта-тала - мірка при виготовленні скульптур: висота 
скульптури має дорівнювати 8-кратному розмірові обличчя. Осьму- 

ха (восьмуха. осьмуся) - восьма частина чогось (Як дві осьмусі, то й 
чвертка, а як чотири оеьмусі. то буде твхупта). була старовинна 
монета в чотири копійки - осьмак (вісьмак). осьмачок (вісьмачок), у 
сучасній Індії є слово атхаині “8 ан". тобто иікруніі. Укр. воч>мернн - 

дошка після розпилювання колоди на 8 часіин. восьметики - вила на 
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вісім ріжків, вісьмина - восьма частина й рослина Еисішп, восьмеру- 

вати - розтинати, розрізати, розчленовувати на 8 частин. Є україн¬ 

ський письменник 'Годось Осьлшчкп й річка Осьмачка на Полтавщині, 

притока Ворскли. Факти засвідчують виняткову роль вісімки в давніх 
уявленнях, що відбилося насамперед в терміно- й іменотворенні. Є 
всі підстави вважати, що таку ж роль вісімка відігравала н уявленнях 
скіфів і українців, шо засвідчують хоча 6 скіфське царське ім’я Окпш- 

масад і давньоукраїнське Осмомисл. а «Велесова книга» (У-ІХ ст.) у 
збірний етнонім кравенці-україиці найперше включає скіфів. 8 і чис¬ 

ло Гермсса, якого шанували в Північному Причорномор'ї і на честь 
якого проводилися спортинні змагання, а переможці на них мали й 
індійські імена Спід. Спідок і Снідай, як свідчать боспорські написи 
іще до нової ери. 

Аіитабгудма “Восьмирука" - одне з імен богині-воїтельки 
Дурґи-Деві. дружини Шіви-Рудри (укр. Род), інші імена якої - Дур/а. 
Деві, Мпхпдеві. Махсиїі. а давнє поклоніння їй в Україні відбите в чис¬ 

ленних "дівиних" і “дівочих" назвах та в не менш численних різних 
іменах її. Ім’я складають санскр. аіиіпч*6гуджп. де шита - "8". бгуджа 
“рука", обидва компоненти винятково активні в індійському імено- й 
назвотворенні. Дурга-Деві - богиня-берегиня. покровителька воїнів 
і міст, "мати міст руських" Вона ж - хсрсонеська Діла, київська Мо- 

коша ((інд. Махсиїі “Велика богиня"), пперборейка Опіда у Геродота, 

Обидоносиця у "Велесовій кнтГ.ДіваОбида й Ьогородицн-ІІирогоща 
в “Слові", пізніша козацька Покрова Саме ім'я Дур/адсві "Дурга- 

богиня" на теренах України засвідчене те в IV ст. до и.е., тобто в скіф¬ 

ські часи - тут його мала дружина сііідського царя Гскатея, ім’я яко¬ 

го. до речі, означає" Гекати и" і сходить до імені однієї з іпостасей Дур- 

Ги - Геката. В іпостасі богині-воїтельки дружина Шіви зображається 
з різноманітною зброєю у восьми руках, що символізує захист 8 сто¬ 

рін світу. В одній із її рук - тризубець, ще в одній - спис. Зображаєть¬ 

ся богиня і дворукою, лише зі списом - саме такі зображення влас¬ 

тиві херсонеським монетам ІІІ-ІІ ст. до н.е. Задовго до нової ери во¬ 

на була головною богинею Херсонеса Таврійського, літописного Кор- 

суня, звідки в X столітті прийшло до Києва християнство. Скіфське 
царське ім’я Октамасад й давньоукраїнське Осмомисл містять ком¬ 

понент із значенням “вісім”, обидва імені означають “Восьмибожний". 

“Восьмимудрий", відповідно Окта (грец.) й Осмо, де Осмомисл епітет 
галицько-волинського князя Ярослава (пор. і епітет київського кня¬ 

зя Ярослава - Мудрий і означення полян у літописи як “смислєних". 

Ці імена пов'язані з уявленням, що є чотири, або вісім сторін світу й 
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кожна така сторона має свого бога-охоронця - локипалу. На земному 
рівні таким охороняєм сгорін світу є князь, цар. що й відбили первіс¬ 

но епітети, а тоді імена Осмомисл і Октамасад. 

Аиїтавакра “Восьмикрив" - знамен ший мудрець, син мудреця 
Каходи. Якось, оповідає міф, коли батько навчав своїх учнів, його не¬ 

народжений син у лоні матері завважив кілька неточностей і попра¬ 

вив батька. Той спересердя прокляв сина і той народився з 8-ма фізич¬ 

ними вадами, через що й отримав ім'я Ашпшвакра “Восьмипокруч ”. 

Потім Клхода змагався у словесному двобої.* мудрецем Вандіном, але 
програв і його втопили, бо переможений мав піїи в царство бога вод 
Варуни; у багатьох сюжетах про "словесні двобоГ ставка - життя того, 

хто програв, а що змагання було елементом царського обряду на честь 
Варуни. покровителя царської влади, то переможеного й приносили 
йому в пожертву. У 12 років Аштавакра дізнався про цю подію і домігся 
права на участь у наступному змаганні, здолав батькового кривдника і 
вже того відправив у царство Варуни. Після чого Кахода ожив, повер¬ 

нувся додому, осипав рятівника-сина благословеннями, чим зняв свій 
прокльон, а син зцілився, став здоровим і вродливим. У цьому міфі з 
"Махабгарати" кілька цікавих моментів. По-перше, санскр. «акра спо¬ 

ріднене з укр кривий, викривлений, а санскритські імена Вакранас і На- 

кранад мають українських двійників - прізвища Кривонос і Кривоп'ят 
(санскр. чада "нога" й укр. п'ята тотожні). По-друге, ім'я Вандін у су¬ 

перника Каходи по словесному змаганню означає "Славитель". "Вели- 

чальиик" і сходить до санскритської дієслівної основи ваш' “славити, 

прославляти, величати", з якою споріднений етнонім венеди, семан¬ 

тичний двійник етноніма слов'яни (точніше слив я ми). А вандіми - вої¬ 

ни й водночас носіі і продовжувачі епічної традиції. 

аиїта/рахі-йо/а "восьминланегний збір" “сходження вось¬ 

ми планет" - астрономічне явище, коли планети Марс. Меркурій. Са¬ 

турн, Місяць. Сонце. Венера, Кету і Гуру зближуються. Таке зближен¬ 

ня стається раз на 800 років і збурює світ, призводить до війн і крово¬ 

пролиття, що відбила “Махабгарата" Останнє зближення цих планет 
12 квітня (День космонавтики) 1962 року никликало в світі чималий 
переполох. Термін творять санскр. ашта+/рахі*йо/а, де ґрахі “пла¬ 

нета". йога “спілка, зібрання, з'єднання, союз". Укр. союз споріднене з 
санскр. су-йо/"з’єднайіія". 

Аштадгара “Восьмидержець" - ім'я Шіви, що має і ім'я Ашта- 

мурчи “Восьмиликий". Ім'я складають ашта+дгара. де дгара - "дер¬ 

жатель. держець" споріднене з укр. дерчати. Шіна втілює 5 стихій 
(земля, вода, вогонь, повітря, ефір) і сонце, місяць та жерця, які ма- 
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ють свої назви, більшість яких так чи інакше дотичні до України. Зо¬ 
крема. напис III ст. з ім'ям Махадава "Великий бог" знайдено в Оде¬ 
сі. Рудріі тотожний слов'янському Роду. Ішача споріднене з іменем /ї- 
санс вірменської легенди III ст.. де його мав батько трьох братів, які 
співвідносяться з трьома брагами літописної легенди про Кия. Щека 
й Хорива; У гра - одне з імен ІІІіви-Нудри. а в Києві є історичні урочи¬ 
ще Угорське, де похований князь Аскольд. й Угорські ворота. 

Аіитадікпала "Охоронець восьми сторін світу'' - боги- 
покровителі й охоронці чотирьох основних і чотирьох проміжних 
сторін світу, інше означення їх - покапали або дікпали. Термін склада¬ 
ють санскр. ашта+дік+пала, де аитм “8". дік "сторона, бік", пала “за¬ 
хисник, охоронець", яке мас і форми па й /шлак. Пала відбите в ет¬ 
нонімі политі, па - в українських прізвищах Мазепа, Розтраті, Роз¬ 
траті й Рочпротчиїч, пилок - в етнонімі поляки, імені скіфського ца¬ 
ря ІІалак і його столиці ІІалакіГі у межах нинішнього Сімферополя, 
іменах Ирополк і С.ияіпополк. військових термінах полк, полковник і 
полководець. Ііоги-охоронці 8 сторін світу: Інлра - сходу. Клруна - за¬ 
ходу. Кубера - півночі. Яма - півдня. Сур'н-Сонцс - південного за¬ 
ходу, Паю Вітер - північного заходу. Аіні-Вогонь - південного схо¬ 
ду і Місяць-Сома - північного сходу. У кожного бої а-охоронця сеній 
СЛОІІ. ЯКИЙ Підгримує його сторону світу. 

Аиїтака (хінді А шток) “Восьмая" - чоловіче ім'я, тотожне 
українським прізвищам Носьмик, Осьмак. Осьмачка. Його мали, зо¬ 
крема. цар із династії Пуру й мудрець, автор деяких гімнів “Рігвсди". 
Його мав і син мудреця Вішнамігри й Малі ані. доньки знаменитого 
царя Яяті; ім'я Ніиівамітра. до речі, в іранській формі Аспамітхир 
засвідчене в боспорських написах IV ст. до н е. “Махабіарата" опові¬ 
дає. що царівні Мадгаві боги дарували здатність бути непорочною і 
юною, скільки 6 дітей вона не народила. Цим скористався мудрець Іа- 
лана. який захотів подарувати своєму улюбленому вчителю Вішвамі- 
трі вісімсот біловухих коней. Іалава попросив у Яяті таких коней, але 
в того їх стільки не виявилося й натомість він подарував знаменито¬ 
му мудрецеві свою єдину доньку, мовляв, вона допоможе отримати 
потрібних коней. Галава побував у царів Харчити. Діво даси й Уіпіна- 
ри. які дали мудрецеві но двісті коней, а за цс від Мадгаві кожен отри¬ 
мав по сину. Оскільки ще дві сотні коней не вдалося знайти, то Галава 
замість них подарував Вннвамітрі царівну. Вона й тому народила си¬ 
на. а тоді повернулася до батьківської оселі. І іі четверо синів Мадгаві 
ревним подвижництвом зажили такої праведності й слави, що їхньо¬ 
го діла Яяті за це боги забрали на небо. 
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аиїтакапала “вісім чаш" - жертовний обряд, який полягає в 
підношенні вогню рисових або пшеничних перепічок, покладених у 
спеціальні “чаші" - черепки від розбитого ритуального посуду. Тер¬ 

мін складами ь санскр. а штика "вісім; вісімка" і ішла "оборігам. хра- 

иигель" яке мас і значення "захисник, охоронець, воїн" і підбите у 
важливих давньоукраїнських термінах полк, полковник, полководець, 

іменах Тавропола. Палак, Свяпіополк. Ярополк, назвах Пала, Па/іакіїї, 
пали, поляни, поляки. 

Аштакарна “Восьмивух" - епітет бога-творця Ьрахми. який 
уособлює в тризубі праве вістря і входить у трійцю верховних богів 
- трімурпи. Ім'я складають санскр. аіита+карна, де карна - “вухо; 

слух" Брахма чотириголовий, тому в нього й вісім вух. 

аіитакома “восьмикутник" - у храмовій архітектурі, надто п 
хрестильних - символ відродження до вічного життя. 8 - число онов¬ 

лення. і восьмибічна форма уявлялася проміжною між символікою 
квадрата (земне буття) і кола (небо, вічність). У храмах купол під¬ 

тримували 8 колон, розміиісні у вигляді квадрата - це означувало 4 

основні й 4 проміжні сторони світу й було образним вираженням 
всеохопносгі. цілокупності. сяйності світу. Термін творять санскр. 

аитш*кона, де кома “кут". 

аиїтакиїарі-мантра - восьмискладова млитра аум намо нарая¬ 

ная, тобто аум привітання Нараяні (Вішну). священна млитра вішну- 

їтім школи Рамануджі. Лум - священний склад, що уособлює трійцю- 

ірімурті Ьрахма-ІІІївл Вішну. тотожне християнським наїси, амінь та 
ісламському омин. Термін складають ашта+акшарі* мантра, де ак¬ 

торі “буква, літера, склад”, мантра «замова, молитва". У ведійській 
культурі мантрами називалися поетичні частини вед й уривки з них, 

використовувані в ритуальних цілях. Найважливіша коротка індуїст¬ 

ська мантра - ом. оум, шіялістська - ом нама.х ичвая. З гочки зору 
індуїзму мантрами с і деякі християнські моли гой. наприклад, като¬ 

лицька «Аве Марія* або «Отченаш». 

аштаман/ала ’8 щасливих прикмет” - емблема, що символі¬ 

зує благополуччя і зображає 8 сприятливих знаків, частий мистець¬ 

кий мотив у скульптурі. Використовується під час виняткових тор¬ 

жеств. наприклад, при коронації царя. Перелік цих 8 знаків дають де¬ 

які книги з ритуалу: сінха «лев*, врішан «бик-, ліджа «слон», каман- 

далу «жебрацька карнавка» або «глечик для води», чинара «віяло», 

дгваджа «стяг», турі «ріг» чи дундубгі «барабан», діпа «світильник». 8 

щасливих атрибутів у буддизмі й ламаїзмі: сіта-патра - біла парасо¬ 

ля. матс'я-ю/ма - пара рибин, шанкха - мушля, падма - лотос, дгоа- 
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джа - прапор, палата - глек, чакра - колесо. /рантхі - нескінченний 
гніт (у світильнику). У джайнізмі: свастика, шріватса (символ у ви¬ 

гляді закрученої волосини), нандьм-варта (кучерик у формі квітки). 

вардга-манака (ваза), бгадрасана (грон), капаса (глек), матс'я-ю/ма 
(дві рибини), дарпана (дзеркало); ашта-ман/ала "восьммщасний" - 

назва коня з білими мордою, хвостом, гривою, грудьми й копитами. 

Інтерпретувати ці символи різні тексти можуть по різному. 

ашта-матарас «8 матерів* - 8 богинь-матерін або ишкпіі (уо¬ 

соблень жіночої творчої енергії), імена яких у різних списках варію¬ 

ються. Із них два варіанти такі: І) Індраш, Ватинові, Шанта (або Чи- 

мунда). Брахмані, Каумарі, Нарасіпхі (або Чандіка), Варахі, Махеїа- 

варі; 2) Раудрі, Ватинові. Брахмі, Кумарі, Варахі, Нарасінхі, Чамун- 

да й Махсндрі. У ламаїзмі 8 матерів такі: Пасья. Мала, Гіта, Ирітьн, 

ІІушпа, Дгупа, Дта. І'андга, у джайнізмі - Брахмані. Махешварі, Кау¬ 

марі, Вайшнаві. Варахі. Індрані, Чамунда, Тршура. Термін складають 
сапскр. аиїта » матарас. де матарас - матері-богині. 

Аштамурті "Восьмиликий" - одне з імен Шіви, яке творять 
санскр. ашта “8” і мурті "зображення, подоба, образ, лик". Мур- 

ті насамперед - скульптурне зображення божества, в яке після дея¬ 

ких ритуальних дійств вселягться. як вважають, саме божество. Тоді 
мурті стає втіленням бога і йому присвячують вінанувальні обряди. 

8 форм Шіви такі: прітхві -земля*, джала -вода*, а/ні -вогонь*, вам 
-вітер*, акаша -повітряний простір*, яджамана -жертвувач», чандра 
-місяць-, сур'я «сонце*. Іноді для всіх цих форм даються спеціальні 
імена: Сарва, Бгава, Рудра, У/ра, Всіма, [Іа ту паті. Махадева. Ііиана, 

які виявляють дотичність і до України та давньоукраїнських реалій. 
Часте в індійських іменах мурті "лик. подоба, втілення" споріднене 
з санскр. мурдга “обличчя, голова" і тотожне нині звульгаризовано¬ 

му укр. морда. Щодо мурті відома письменниця, релігієзнавець і фі¬ 

лософ Олена Блаватська. яка народилася в Україні, розповідає ціка¬ 

вий випадок. Її спостережлива і освічена родичка якось надіслала їй 
листа, де пише, що прочитала її статтю про Індію, а наприкінці рішу¬ 

че заявила: як ти собі хочеш, а оте твоє трімурті не що інше як наше 
три морди. І Блаватська зауважує, що родичка мас слушність, бо сло¬ 

во трімурті складають слова трі й мурті, де перше слово зрозумі¬ 

ле й без перекладу, а друге в санскриті - “обличчя, голова, лик". Тобто 
трімурті означає “три лики, три обличчя, три голови", інакше - “ і ри- 

глав". А трімурті й уособлює трьох верховних богів індуїзму - Ьрахму. 

Вішну й Шіву. де Брахма - творець. Вішну - захисник, а ІІІіва - руй¬ 

нівник світу. Водночас ця індійська трійця уособлює і тризуб, де кож- 
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не божество має своє вістря. Брахма - праве, бо уособлює небо, а но¬ 

но в давніх уявленнях - батько, чоловік, а чоловіча сторона - права. 

Вішку - охоронець і захисник землі, а земля - мати, жінка, тож Ві¬ 

шку уособлює ліве вістря, бо ліва сторона - жіноча. Середнє вістря 
в тризубі належить Шіві - руйнівникові старого й водночас творце¬ 

ві нового світу, саме він та його войовнича дружина і зображаються 
з тризубом. На скіфських монетах зображався тризуб, тож скіфи зна¬ 

ли трімурті-тріияава-трояна, тобто Брахму, Вішку й Шіву. хоча й 
під трохи видозміненими чи й іншими іменами. Принагідно зазначи¬ 

мо. що ІІІіва в індійській міфології - “скотій бог" і має ім'я Нрпи “Бик", 

тотожне імені Впсс-Вепес. що його мав уже давньоукраїнський “скотій 
бог", який після прийняття християнства став святим Вллсіем - по¬ 

кровителем худоби. 

аштан/а “8 частин" - 8 часгин тіла, якими спід торкнутися зем¬ 

лі в поклоні, виказуючи глибоку шанобу божеству чи гуру: обидві ру¬ 

ки й ступні, коліна, груди, лоб. Аштан/а також - медична наука, яку 
має 8 складових: шапья - виймання стріп і інших чужорідних пред¬ 

метів. шаяак'я - лікування хвороб вище шиї, кая-чікітса - лікування 
хвороб усього тіла, бгута-відья - лікування недуг, спричинених злими 
духами, порчею, каумара-бгрітья - лікування дитячих хвороб, а/ада- 

тантра - лікування від отрути, отруєнь і зміїних укусів, расаяпа- 

ташпрн - підтримування хорошого здоров’я, ваджікарана-тантра. 

Термін складають санскр. аиїта+ан/а. де ан/а "частина; частина тіла". 

аштан/а-йо/а - 8-члснна або 8-ступенева йога. Йога, зі» і Іатан- 

джалі. це "контроль над ментальними станами", що досягається через 
8 станів, розбитих на дві групи: 5 зоннниніх (яма, тяма, асаиа, прана- 

ями. нратьяхара) і 3 внутрішніх (дгарана, дг'яна. спмадгі). Саме сло¬ 

во Гю/а означає "приєднання, прилучення, союз” а санскр. суйо/а спо¬ 

ріднене з укр. СОЮІ. 

аиїта-паша - 8 пут. якими, за буддизмом, сплутана земна лю¬ 

дина: /хріна “каяття, жаль", паджа “сором", бгая "страх", шапка "не¬ 

спокій, тривога" джу/упса “відраза", купа “сім’я” шта “добра вдача" 

джаті “походження". Термін утворено від санскр. ашта+паиіа, де па¬ 

ша й означає "пута, узи" 

ашта-прадган “8 вождів” - рада з 8 радників-міністрів при 
уряді Шіваджі - засновника маратхської держави. Термін утворений 
від санскр. ашта+прадган. де прадган "ватажок, чільник. керівник". 

Можлива спорідненість його з румунським іменем та українським 
прізвищем Продам, хоча воно може означати й “дар, дарунок". 

ашта-раса "8 настроїв" - у давньоіндійській теорії поезії і дпа- 
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ми піднесене переживання, емоція - раса. Рас налічується 8 або 10: 

любов, героїзм, відраза, п.ів. радість, страх, жалість-співчуггя, по¬ 

див. умиротворення і батьківська любов. Термін складають санскр. 

аіита+раса, де раса “відчуття, переживання, емоція" 

Аіитаратха “Вісім колісниць" - царське чоловіче ім’я, йо¬ 

го мав син царя Ьгімаратхи “Грізної колісниці", який, у свою чергу, 

був батьком царя Діводаси. У “Рігведі" Діволаса - батько знаменито¬ 

го царя Судаса. що вславився у так званій “битві десятьох царів". Ім’я 
Судас індійська традиція пояснює як “Щедродайний (при пожертви- 

пах)", а вже в сучасних українців побутує непрозоре для етимологів 
прізвище Судас і похідне від нього Сдастк. Ім’я Аиїтаратха склада¬ 

ють санскр. аиіпш "8" й ратхч "колісниця".ратха наявне і в імені Да- 

шаратха "Десять колісниць", що його мав батько царевича Рами, ге¬ 

роя “Рамляни”. 

ашта-сіддгі “8 здатностей" - 8 надлюдських здатностей, що їх 
прагне досягти йог. апіма - стати невидимим, пи/хша - стати легким, 

невагомим, причті - доторкатися до Місяця, пракам'н - поринати в 
землю, як у воду, махіма - більшати до велетенських розмірів, ішітва 
й вашітна - мати контроль над тваринами, рослинами й речами, ка- 

маиасаїта - приборкати бажання. Термін складають ашчіа+сіддгі, де 
сіддгі - “здатність, властивість". 

ашта-шіпа (аштп+шіла "принцип") "8 засад" - 8 основних 
правил поведінки буддійського ченця: не вбивати живих істот, не 
красти, не перелюбствувати, не брехати, не пити хмільного, не їсти 
неналежної нори, не споглядати танців і розваг, не надягати прикрас, 

вінків, гірлянд, не спати на м'якому яожі. Домогосподар мас дотриму¬ 

ватися цих приписів у дні упосатхи - посту. 

Аштаиіраван “Восьммвух" - ім'я-епітет бога-творця світу 
Ьрахми. який уособлює в тризубі праве (небесне, чоловіче) вістря, се¬ 

мантичні двійники імені - Аштакарна і Ашташравас. Ім’я утворене 
з санскр. ашта+шраван. де иіраван. як і карна н Аштакарна. означає 
"вухо" воно споріднене зі іиравас "слава” А поняття вухо, чути, спу- 

хати, слух і слава (рос. слмтв “бути відомим" і пол. ііунпу "відомий") 

взаємопов'язані. 
Ашташравас “Восьмислав" - ім’я-епітст бога-творця Ьрахми. 

утворене з санскр. ашта+шравас. де шравас - "слава". Поняття вухо, 

чути, слухати, слух і слава взаємопов’язані, тому Ашташравас може 
тлумачитися і "Восьммвух. Восьмислух". і “Восьмислав" тобто “Світо- 

слав", “Славний у 8 сторонах світу”. 



Набгру "бобер" - ім'я-еиітст Кішну і назва місячною сузір'я. 
Санскр. бчбгру. окрім значення "бобер", мак і значення "погонь”. “ко¬ 

ричневий”. “сірої масті", за якою, очсиилно. її постала назва бобер. Із 
бчбгру є багато нисокостатуспих індійських імен на означеним богів, 

міфологічних та епічних персонажів Ичбгру “бобер” - також імена 
Крішни й ІПніи. ім'я Ичбгру мали син уславленого мудреця Вішвамі- 

три, а жіночий варіант імені Ичбгру мала дружина Яду. родоначаль¬ 

ника ядавіп. яким тотожні літописні ятвяги. Нчбгрчві - одне .* імен 
богнні-ноїтслькп Лурги, відомої в Україні під іменами Тіргчтчо, Лені- 
Яінч, Мокоша, Дівч-Обида. Обидоноащя га ін. В Україні надзвичайно 
багато “бобрових" пази: лише на Житомирщині є села Бобрик, Бобри- 

ця, Бобричі. Будо-Бобриця. Іутч-Нобрицькч. Бобрицнкч Бол Ярема й 
річки Бобер, Бобрик, Бобричкч, Бобрівкч. Нічки Бобрик є. на Київщині. 

Чернігівщині.Сумщині. Рівненщині. Волині, Бобрінкч - на Рівненщи¬ 

ні. Волині. Львівщині. Закарпатті. Біюср - на Рівненщині й Київщині, 

де й річки Бобріщя. Боброніщя й Бобрчоь, Бобріщя й Бобри - на Чер¬ 

кащині. Боеровиця - на Чернігівщині, де й місто Бобровиця. Відбитий 
бобер і в іменах: зокрема, нідомий волинський він вода, учасник були- 

ковської битви, звався Боброк, а колишній президент Афганістану - 

Бчбрчк Кармаль. де імена Ьчбрак і Ноброк тотожні. На Львіщині с дві 
річки Бюрка, з чого видно, що слово бобер має і форму бібр (йор. іще 
бебряп рукав у Ярославни зі “Слова о полку Ігоревім"). 

Ьабгрувчхана "Якого возить бобер" - ім’я сина Арджупи, мо¬ 

гутнього воїна й земного втілення бога-громовержця Індри. яке скла¬ 

дають санскр. бчбгру*впхана, де бчбгру "бобер" вахана “візник, во¬ 

зій”. Саме ім'я Арджун як Ардмн відбите у вірменській легенді про 
трьох братів, яка співвідноситься з літописною легендою про Кия. 

Щека й Хорива. 
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Ба/апа -Журавлиха- - одне з імен дружини Шіви-Рудри-Рода. 

бо має подобу жінки з журавлиною головою. Інша назва ціні подоби 
- Бчгчлчмукхі «Журлвлелика». За міфом, вона прибирала різних стра¬ 

хітливих подоб, аби налякати чоловіка, який не дозволяй їй бути при¬ 

сутньою на пожергвинах, які здійснював її батько. Поклоніння ІІІі- 

ві га його дружині під різними іменами рясно відбите в давній Укра¬ 

їні на різних рівнях. У козаків засвідчені прізвища Ьчгалечко й /коті- 

лепко. споріднене з інд. біі/ла -журавель, чапля-, яке мас. і різновид 
бпгчль. Тож прізвище Бчгппснко означає Журавлспко, нішо - двійник 
прізвища Бчглчй: до речі, в одній сотні з козаком Багалснком служив 
і козак Бчглненко. 

Бчгчлчмукхі “Жураклелііка" - одне з багатьох імсії-еиі гстів 
Деві-Діии-Дурґи. дружини ІІІіви-Рудрн. дане через тс. що мас подобу 
жінки з журавлиною головою. Поклоніння ІІІіві та його дружині ряс¬ 

но засвідчене в давній Україні, сліди цього поклоніння помітні й до¬ 

сі. Ім'я утворене зсанскр. бн/нл<і. різновидом бч/лч “журавель”, і мук- 

хі “-лика" від мукхч “обличчя, лице" На мк|юм. коли чоловік не до¬ 

зволив їй бути присутньою на ііожертіїнах. що здійснював її багі.ко, 

дружина стала прибирати різних страхітливих подоб, аби налякати 
Його. Іні/ла “журавель" мас і форму бу/лч. а Бугліч і Буглічкч - село й 
річка на Тернопільщині 

Ба/лай - індійське и українське прізвище: його, зокрема, мав 
(опал Бат лай - третій секретар першого в незалежній Україні посоль¬ 

ства Індії, який, до речі, вже через півроку вільно розмовляв україн¬ 

ською моиою. Українське прізвище Бчглчй пов'язували з діалектним 
бчглчй "ледар, незграба, тюхтій", але вже те. що бчглчй відбите в укра¬ 

їнських назвах, заперечу*: таке тлумачення. Індійське ж Бч/лчй схо¬ 

дить до бч/ла "журавель” й означає Журчндшиші, ЖурчвниГі. Тож та¬ 

ке саме значення і українського прізвища Бчглчй. Багпчї "Журавлі” 

- річка у водозборі Південного Ьугу. де в давнину жили ііідоарійці- 

дчийчрії - індійські “кияни" на Хмельниччині с населені пункти Ба- 

глчї. Індійські різновиди від баглч - бу/лч, село й річка на Тернопіль¬ 

щині мають назви Буглів і Буглічкч. У наших предків, як і в давніх ін¬ 

дійців. був культ журавля, високостзтусний "журавлиний” пласт 
наявний в українських уявленнях і віруваннях, прізвищах, назвах, на¬ 

родних піснях, казках і навіть танцях (“Журавлиний ключ". "Жура¬ 

вель"). А значення “ледар, незграба, тюхтій" у слова бчглчй вторин¬ 

ні. вони сходять до особливостей поведінки журавля в деяких ситуа¬ 

ціях. зокрема, під час чигання на здобич, що. до речі, відбили україн¬ 

ські га індійські фразеологізми. 



Багумулака (оту “багато"* мулака “основа, корінь") ‘‘Багато- 

корінний" "Ьаіатоцінний", ‘Багатосупіій", "Многочесний", “У чиїй 
доблесті багато коренів (джерел, витоків)" - таке ім’я мав син боже¬ 

ственною мудреця Каїїі'япи і його дружини Кадру, праматері .«мій. 

В індійській міфології Каш'яна і чоловік Дану, богині первозданних 
вод і матері первісних богів - мурів, яка тотожна давньоукраїнській 
фольклорній Дані. 

Багумурдган "Багатоликий" - ім'я-епітет Вішку, яке складають 
санскр. багу+мурдган, де бчгу тотожне українському багато, а мурдган 
“голова, обличчя, лик" споріднене «укр. мороч й прізвищем Мордань. 

За аналогією з російським прізвищем Чорномирдін, ім'я Бахумуроган 
можна перекласти як Ьагатомнрдін (рос. Мпогомирдін). Інше подібне 
ім'я Віїнну - Бчгурупіі "Багатообразний". “Ьагатоформншї . де руна - 

"обраа. форма, подоба"; таке ж ім'я і ІІІїнн. Рудрн. Ьрахми. Клмн.Сон- 

ця. Ьудди. 

Багурчтха “Багато колісниць" - царське ім'я, де санскр. бчгу, 

бчгунш споріднене з укр. багато, а рчтха - “колісниця", з яким цю- 

риться чимало індійських воїнських імен; ім'я Дашаратхч “Десять 
колісниць” мав батько Рами, героя “РамаяиіГ. 

Багушравас ”Багатосильний . "Преславний" - чоловіче воїн¬ 

ське ім'я, де санскр. шравчс тотожне українському слава, а богу, ба- 

гута - українському багато. Ьогуспав і давньоукраїнське ім'я та на¬ 

зва міста на Київщині, нпсрінс згаданого в літописі під роком. 

Назва Ьогуспав тлумачилася по-різному: від буй-спав “мужній, хоро¬ 

брий". від болі славити та богові славний, від імені Ьогуспав. Остан¬ 

нє міркування слушне, питання тине в тому, що така заява нічого не 
дає, бо невідоме значення імені. Зате індійське Багушравас проливає, 

світло і на українське Ьогуспав. яке так само означає “Багатославний, 

Преславний". На індійському грунті синоніми до Багушравас - Бгу- 

рішравас та Пар'яшравас, а на українському грунті синоніми до Ьогус¬ 

пав - Борислав та Переяслав. 

Бака "Журавель"- в індійській міфології одне з імен Кубсри, 

бога багатств, хранитсля скарбів і охоронця північної сторони світу. 

Батька його звали Віиіравас. а це ім'я тотожне давньослов’янському 
імені Іііспав. досі вжитковому, наприклад, у поляків, його, зокрема, 

має відома польська поетеса. Нобелівська лауреатка Віслава Шим- 

борська. Бака і ім'я мудреця в “Махабгараті", якого ще називали 
БакаОалбгя-, жіночий варіант імені - Бака (наголошене кінцеве а) ма¬ 

ла тітка по матері демона Равани “Ревуна", битву з яким царевича Ра¬ 

ми описує “Рамаяна". Ім'я Бака сходить до санскр. бака “журавель ". 
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під якого при допомозі суфікса л«і (творить прикметники від імеїши- 

кін. укр. чап-ля, журавель) утворене бата “журавлевий, журавли¬ 

нийщо відбите в українському й індійському прізвищі Баг/іай. В ін¬ 

дійській міфології журавель постає кмітливим і обачливим птахом. У 
Криму є річка Бака, в українців побутує таке ж прізвище, які вважа¬ 

ються непрозорими, а з санскри гу означають “Журавель" Таке тлума¬ 

чення підтримує назва річки Журавський Бак на Лніпрпстропщині, де 
перший компонент пояснює другий. У Криму й річка Ьакпаїр, де ба- 

кпа тотожне індійському бата “журавель', похідного від санскр. ба¬ 

ка. Річка на Житомирщині Бакова (село Рижани) теж із розряду “жу¬ 

равлиних", означає Журавлева. фонетичні різновиди її - гідроніми Бо¬ 

кова і Ьокоаеаька. Потік на Львівщині Баковсцький “Журансцький" у 
басейні Дністра і собі стає до цього ряду, як і Ба кап. Бакаїіка, Бака й- 

чиха - річки в басейнах Дніпра, (тверського Дінця. Південного Бугуй 
Азовського моря; назви їх відповідно означають “Журавна", “Журав- 

линка" й “Журавлиха". Ьакота - село на Волині, річка й історичне се¬ 

ло на Хмельниччині. Іткулин - ручай на Сумщині у басейні Псла, “Ре¬ 

єстр" 1649 року фіксує козацьке прізвище Бакуль. 

Накивати "Ьаковигий" - чоловіче ім'я, утворене з санскр. ба¬ 

ка “журавель" і суфікса вата, і отож ного укр. вата і витий, тільки 
в санскриті вата й ваті передають відповідно чоловічий і жіночий 
рід. а укр. ваша й витай - навпаки. Ім'я відбиває уявлення про жу¬ 

равля як про кмітливого і обачливого птаха, тож ці його харак(ерис¬ 

тики переносяться й на людину. Тобто Бакавата. дослівно "Бакови- 

тий", означає і "Кмітливий" “Розумний", "Мудрий", "Спостережли¬ 

вий", “Обачний". "Обережний". 

Бакаваті «Журавици- - назва річки в Кашмірі, яку складають 
санскр. бака «журавель- і суфікс ваті, тотожний українському вицн 
в назвах, зокрема, й річкових - Роставиця. І Іоро.ювиця. Мутвиця то¬ 

що. В Україні багато річок із компонентом Бака-Бак «Журавель»: Ба¬ 

ка, Бакай, Бакайка. Бакайчиха. Бакова. Баковсцький. Баку лин. Бугаїв. 

Бугпівка, Журавський Біік~. остання назва містить взаємопояснюючі 
компоненти і підтверджує слушність пов'язування названих україн¬ 

ських гідронімів, що вважаються непрозорими, з інд бака-бак «жу¬ 

равель-. Лише у водозборі Дніпра ІЗ назв від бака-бак, а з ними сусі¬ 

дують три десятки назв на Журав. 

Бакаджіта «Переможець Баки- - ім'я-епітет Кріпім и га Ьгіми 
(Ьгімасени), одного з п'ятьох братів-панданів, які кожен окремо і в 
різний час убили двох демонів у журавлиній подобі, що зазіхали на 
їхнє життя. Одного Баку підклав до Кріпиш його дядько по матері 
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Канса, аби той звів зі світу небожа, бо йому провістили, що той ски¬ 

не його з трону, який, до речі, Канса й одібрав у свого батька. Проте 
Кріиіна сам убив Баку. Так само розправився з другим Бакою і Ьгіма. 

який хотів позбавити життя пятьох братів-пандавів і їхню матір Куп- 

ті, коли вони перебували у вигнанні. Ще одне ім'я-епітет Бгіми - Ба- 

каріпу «Ворог Баки». Ім’я-епітет Бакаджіта складають санскр. бака 
«журавель» і джіта «переможець, звитяжець». 

Баканакха «Журавлекігтий». «З кігтями, як у журавля» - такс 
ім'я у «Махабгараті» має син мудреця Вішвамітри. а ім'я Вішвамітра 
відбите в боспорських написах IV сг. до н.е. Ім’я складають санскр. 

бака «журавель» і накха «кіготь, лазур», споріднене з укр. ніготь. 

Бакараджа «Цар журавлів» - таке друге ім'я мав Раджадгар- 

ман, син мудреця Каш’япи. друг бога-творця світу Брахми (їздовий 
птах якого - лебідь) і владика журавлів, лелек, чапель і чорногузів. У 
мудреця Каш’япи було дві дружини, одна з яких вважалася матір’ю 
птахів, а друга - зміїв-наґів. Ім'я складають санскр. бака «журавель* і 
раджа «цар. правитель». 

Ьакасахавасін «Який живе з журавлями» - ім’я, утворене 
під одного з численних означень лотоса, національної квітки краї¬ 

ни (червоний лотос - символ сучасної Індії). Ім'я складають санскр. 

бака+саха+васін, де бака «журавель», саха - префікс сукупності, 

означає «разом, з», а ваам - «житель, мешканець», яке. в свою чер¬ 

гу, складене від санскритської дієслівної основи вас «жити, мешкати, 

оселятися* та ін - суфікса приналежності до чогось або наділснос- 

ті чимось, добре відомого й українській мові (Синтин. Козятин. Ма¬ 

лин. Чигирин тощо). 

Бакерука «Журавка- - жіноче ім’я, яке сходить до санскр. 

бакула-бакура «журавель», але означає і цвіт дерева бакули-бакури, 

назва якого теж пов'язана з журавлем. 

бакота «журавель» - одне з численних індійських означень 
журавля або чаплі, синоніми - бака. бак. бата, ба/ала. В Україні з 
ними споріднені річкові назви Бака, Бакова. Баковсцький, Бакай. Ба- 

кайка. Бакайчиха, Бакулин, Буглів. Буглівка й прізвища Бака. Бакай, 

Ьаглай, Багала, Багаленко-Богаленко. Показова в цьому плані річкова 
назва Журавський Бак на Дніпропетровщині, яка підтверджує слуш¬ 

ність пов'язування українських назв і прізвищ, які вважаються не¬ 

прозорими, з інд. бака-бак -журавель». У водозборі Дніпра 13 назв 
від бака-бак і три десятки на Журав, у басейні Сіверського Дінця та¬ 

ких назв - 20. Азовського моря - 7. Південного Бугу - 4. Село Бако¬ 

та є на Волині, річка та історичне село Бакота є на Хмельниччині, ві- 
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доме археологічними пам’ятками й унікальним давнім скельним мо¬ 

настирем. Тож численні «журавлині» назви незаперечно засвідчують 
в Україні виразний індоарійський мовний пласт і надзвичайно давній 
комплекс уявлень і вірувань, пов'язаний із журавлем. 

Бакупа «Як журавель- - ім’я-епітет Шіви; бакупа також - ві¬ 

чнозелене дерево (Мітчіорі еіспці) із запашним блідо-зеленим цві¬ 

том; нерозиуіцені бруньки його, за ионір’ям, розквітають, коли їх по¬ 

цілує жінка. Жіночий варіант імені - Викула (наголошене кінцеве а), 

яке означає "Цвіт бакули" Можлива спорідненість його з укр. багно 
(рос. багупьник). Прикметно, то на Сумщині у басейні Псла є ручай 
Бакулин, а "Реєстр" 1649 р. фіксує козацьке прізвище Бакупь. Жіно¬ 

ча форма імені - Баку лі. а зменшувально-пестлива й теж жіноча фор¬ 

ма - Ьакуліка. 

Бакуламала “Гірлянда з цвіту бакули ” - жіноче ім’я, яке скла¬ 

дають санскр. бакула +мала, де бакула - дерево, що славиться своїм 
запашним і чарівним цвітом, а мала - ' вінок, гірлянда", винятково ак¬ 

тивне при творенні індійських імен і назв. 

Ьакуліта ‘Як цвіт бакули ’’ - жіноче ім’я, утворене від санскр. 

бакула й суфікса мив. що надає основному слову значення подібнос¬ 

ті, схожості. 

Бала (хінді Бань) "Сила", "Дужість", "Могутність". "Завзяття" - 

ім’я багатох міфологічних та епічних персонажів, серед яких син Да¬ 

ну й КаиГяііи;син Крикни;син царя ІІарікшіта.син мудреця Ангіраса; 

ім’я одного з десяти коней Місяця і демона, вбитого Індрою. Тотожне 
українському прізвищу Валь, міститься в двоосновних українських 
прізвищах Бальвір. Ьапвір. Балбир. Балбирспко. Баподеіі, Болудсй, Біл- 

дей, Біпьдій тощо, де виступає першим компонентом. 

Балабгадра “Благословенний силою" - ім’я Баладеви-Білобога. 

землеробського божества, старшого брата Крішни-Чорнобога чи ото¬ 

тожнюваного з ним світового змія Ананти (Нісші), на якому спочи¬ 

ває Віпшу в проміжках між твореннями світу. Де бгадра в санскриті 
"благо, щастя, радість", споріднене з укр. бадьорий, бадьорість. Сан¬ 

скритське привітання при зустрічі й прощанні - бгадрам те "блага 
тобі” або бгадрам вах “благо вам". Похідне від бгадра санскр. бгадрак 
означає “хороший, добрий, славний", а в Криму засвідчені річка £>л- 

драк (Бодрак. Багадрак) і були села Новий Бодрак і Тав-Бодрак (ни¬ 

ні перейменовані на Трудолюбівка й Ска листе). Інші імена Балабга- 

дри - Бала, Баладева, Балавіра відбиті в козацьких і сучасних україн¬ 

ських прізвищах. 

Бапабгріт (хінді Ьальбгріт) "Наділений силою” - воїнське ім’я, 
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дослівно 'Тримач сили" де санскр. бгріпі споріднене з укр. брати. Си¬ 

нонім - Бападгара. 

Бапавіра (хіиді Балвір. Бапьвір) - одне з імен Баладени- 

Білобога. старшого брата Крішни-Чорнобога. означає "Могутній ге¬ 

рой". де бала “дужий, могутній", а віра “герой, богатир”; обидва ком¬ 

поненти відбиті в козацьких і сучасних українських прізвищах Бали, 

Біільвір-Балвір-Балбар і Балбирспко. засвідчені “Реєстром" 1649 ро¬ 

ку в Білоцерківському й Канівському полках. На цим же “Реєстром" 

прізвище Балвір, підбите в запорожців і як Бапьвір, засвідчене в ко¬ 

заків Білоцерківського. Брацлавського. Канівського. Корсунського й 
Полтавського полків. У раджпутіп і сікхін, тож і в половців, спорідне¬ 

них із ними, ім'я має дві форми - Балвір і Ба явір. Так і в українців від¬ 

биті дві <)юрми прізвища; Балвір-Бапьвір і Балбир-Балбирспко. Інше 
ім'я Бллавірн - Баладева. 

Бала/опала "Юний пастушок" - одне з імен Кріїнпи. де бала 
“дитина", /опала “пастушок", дослівно "охоронець корів"; /о тут “ко¬ 

рови; худоба” пала - ‘захисник, охоронець" Дитячі роки Крішни ми¬ 

нули серед пастухів, улюблений його образ в індійців - юний пасту¬ 

шок із сопілкою, що пасе корів. Такий образ здавна знають і люблять 
українці. Популярне ім’я Крішни - Гопал, Іопала відбите в україн¬ 

ських прізвищах іупал. Гупало, Гупалов. Гупалюк. Гупалспко й назвах 
Гупала, Іупалівка, Гупалівщима. У Польщі с озеро Гопло. а людність 
біля нього - гопля па. 

Балада "Який дає силу" "Який наділяє силою” - воїнське ім'я, 

де да сходи гь до санскритської дієслівної основи да "давати, дарувати, 

наділяти", спорідненої з укр. дата, давати. З неї утворене її санскр. 

дану "ріка, потік” досл. “длруватслька" (вологи, води, тож і врожаю, 

добробуту). Ім’я ііушкіпського Балда, наділеного незмірною силою, 

якраз і споріднене з індійським Баладії-Бальда. 

Баладгара (хіиді Бальдгар. Балі-дар) "Наділений силою" - воїн¬ 

ське ім’я, дослівно “Оілолержець". де санскр. дгара "лержець. держа¬ 

тель" сходить до санскритської дієслівної основи дгар “тримати", спо¬ 

рідненої з укр. держати. Синонім - Балабгріт. 

Баладева ' Могутній бог" (Б<тьдсв. Бальдсіі) - старший брат 
Крішни, землеробське божество, атрибут і зброя якого - рало. плуг. 

За міфом, народжений від білої волосини бога Вішну. через що він і 
Білобог. Вважається сьомим земним втіленням (аватарою) Вішну. має 
синьо-жовту символіку - зображаються золотавошкірим і в синьому 
вбранні. Уособлює первісних богін-псур/в і темпу половину всесвіту. 

Ім’я означає “Могутній бог" де санскр. бала “дужий, могутній" а дсва 
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(дев, дей) “бог”), відбите в українських прізвищах Дей. Баяодей, Болу- 

дей, Вілдей, Бельдій, Більдій, Вільдіенко. Причому ім'я Балодей засвід¬ 

чене в боспорських написах якраз із Сіндики (колишньої Кімерії) бі¬ 

ля Керченської протоки іще в III ст. Інше поширене ім'я Баладеви- 

Білобога - Балавіра, теж рясно відбите в українських прізвищах. Що 
незаперечно засвідчує давне знайомство українців із цим землероб¬ 

ським божеством. 

Валануджа “Народжений після Бали" - одне з імен Крішни, 

утворене з санскр. Ьала+ану+джа. де Вала "Сильний. Дужий” - стар¬ 

ший брат Крішни, землеробське божество, ану - префікс із значен¬ 

ням “слідом, слідом за”, а джа - «народжений». Поєднана з префіксом 
ану дієслівна основа джа має значення «приходити» й «народжувати¬ 

ся», тобто ануджа означає «який прийшов слідом за», «народжений 
слідом»; різновид ануджа - ану/а, яке споріднене з укр. онук, ону¬ 

ка, онуча. Інші імена Бали - Валарача, Ьаладева, Вала віра, Валабга- 

дра (мовою хінді Вальрач, Бальдев, Вальвір, Вальбгадра). Вала-Валь, 

Баладсва-Бальдев та Валавіра-Вальвір-Бальбір відбиті в запорозьких 
козаків та сучасних українців як прізвища Валь. Балодей-Болудей- 

Вельдій-Більдій і Балаїр-Бальвір-Балбир-Балбирснко. 

Валапаті «Владика сили», «Могутній владика» - індійське во¬ 

їнське імя, де бала «сила», паті «владика» (досл. «який захищає, бо¬ 

ронить»), споріднене з укр. батько й рос. батя і яке має синоніми 
па, пан, пала, папок «захисник, охоронець, воїн». Пан в іранських і 
деяких слов'янських мовах має форму бан (у «Вслссоній книзі» саме 
бач), тому привертає увагу українсько-хорватське прізвище Балабан- 

Волобан «Дужий воїн», «Могутній захисник», де бан «захисник, воїн, 
князь», а бала «сильний, дужий, могутній», відбите в численних укра 
Інських прізвищах. Балабан-Волобан означає «Дужий воїн. Могутні 
князь», постало воно з воїнського терміну, як і багато інших україн 
ських і взагалі слов'янських імен та прізвищ. Балабани - українськії 
шляхетський (воїнський) рід, представники якого вславилися на вій 
ськовому і духовному поприщі: Федір Балабан 1606 року видав «Стря 
тинський Требник», укладений львівським єпископом Гсдсоном Бала¬ 

баном, а в сучасну українську драматургію свій внесок зробив Леонід 
Болобан (1893-1979). Валапаті має і індійську форму Балапа і Вальна 
«Могутній захисник-оборонець-воїн». іранську Валаба і Вальба-, з ни¬ 

ми споріднене й українське Бульба, яке. зокрема, мав славнозвісний 
персонаж повісті Миколи Гоголя. У деяких іранських мовах бан «за¬ 

хисник. охоронець» стало суфіксом ба, бу, що утворює від іменників 
терміни із значенням хранителя, оберігана чогось: даштбу - охоро- 
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нець посівів (дчшт -поле, степ»), рузбу - денним сторож зерна й по¬ 

сівів (руз «день», іюр. укр. одного ризу, тобто одного дня). Прізвище 
Бульба споріднене з прізвищами Балюбаш-Болюбаш-Булюбаш, де бииі 
«голова, ватажок, отаман, князь», споріднене з тур. пиши - всі вони 
означають «Могутній воїн-захисник-батько-отаман-князь». 

Валін «Могутній, Сильний, Дужий». «Воїн. Богатир» - чолові¬ 

че воїнське ім’я, яке мали, зокрема, цар асурів (первісних богів) і цар 
ядавів - зять Кріїшіи, а також Шіва в одній зі своїх іпостасей. Такс 
ж ім'я мав Биладевч-Балавіра - старший брат Кришім, землеробське 
божество, імена якого відбили українські прізвища Ьчлвір-Бчльвір- 

Ьчлбчр-Билбиренко. Болудей-Бчподсй-БіядейБсльЧш-Ьільдій і ні. Ім'я 
Валін складають санскр. бала «сила, моїуть» і суфікс приналежнос¬ 

ті до чогось або націленості чимось ш, якому тотожне укр. ин а укра¬ 

їнських назвах (Малин. Моріиин, Снятич. Чигирин) і прізвищах (Гри- 

цишин, Костишин. Федоришин). Під 1116 роком /Іаврсіїтіївськмй лі¬ 

топис повідомляє, що князь Яроиолк здійснив військову виправу на 
половців і захопив їхні міста, серед них і Билин. З чого видно, що по¬ 

ловці не кочове, а осіле населення, вони мали численні міста. Досі по¬ 

ловців вважали тюркомовними, але найновіші дослідження засвід¬ 

чують, що мовно й етнічно вони тяжіють до індоарійських племен. 

Тож назва Билин із санскриту означає «Наділена силою», «Сильна, 

Могутня (фортеця)», а подібні означення якраз характерні для назв 
міст-фортець. Віктор Валін відомий санкт-петсрбурзький індолог, 

яким брав активну участь у виданні українською мовою «Індійських 
прислів'їв та приказок» та збірки новел «Свято кохання» класика ін¬ 

дійської літератури Прсмчанда (1879-1936). 

Банавіра «Сірілець-богатир» - чоловіче воїнське ім’я, утво¬ 

рене з санскр. бачч*-вірч. де бича - «стріла», віри - «богатир, герой». 

Санскр. бини й віри мають форми бач і вір-бір-бер, відбите в козаць¬ 

ких прізвищах Ьилвір, Билбир. Балвирсчко. Шслбир. Кичбер тощо. У 
ненджабців і раджгіутів санскритське ім'я Бачивірч мас форми Банвір 
і Бачбір. Останнє, зокрема, в раджпутській історії XVI ст. мала люди¬ 

на, що на деякий час узурпувала владу в князінсіві Мевар. а раджчу- 

«ін - індійські «козаки». Що запорожці знали ім'я чи прізвище Бон- 

бир засвідчує прізвище козака Київського полку за «Реєстром» 16*19 

року - Семен Бчнбиренко. 

Банкімчандри «Вигнутий півмісяць» - ім'я-епітет Кріпиш, яке 
складають санскр. банкім*ччндра. де бинкім '‘вигнутий, дугастий ". а 
чачдрч - ' місяць ', відбите в українських назвах і прізвищах як Шин- 

дрч. 
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Бансїдгара “Сопілкар" - ім'я-епітет Крішни, яке складають 
санскр. баїиї+дгара.пс бансі означає “сопілка", а дгара - “тримач", спо¬ 

ріднене з укр. держати. Тобто Бюиідгара дослівно означає “Сопілко- 

держець" Ще одне ім’я Крішии з мисі - Бансінімода “Який радує со¬ 

пілкою”. Ім’я складають санскр. бансчвінода, де нінода - "розважаль¬ 

ник. утішник, іранець". Малий Крініна з сопілкою в індійців і малин 
пастушок із сопілкою в українців - здавна улюблені персонажі. Від¬ 

биттям цих уявлень є і Дукат у “Лісовій пісні" Лесі Українки. 

баражі “дванадцятий" - 12-й день після народження діггнни. 
коли немовляті дають ім’я; барахі іакож - омоніння. яке «дійсним' 
жінка на 12-й день но народженні дигини, і урочистість з нагоди м на¬ 

родження. В основі терміна - числівник барах "дванадцять". 

барахмаса - поема або пісня, в якій описується особливості 
кожного з 12 місяців року, проведеного в розлуці з коханою чи ко¬ 

ханим. Термін склали числівник барах “12" і маса “місяць", тобто до¬ 

слівно вій означає "12 місяців" 

барсаііт, барсаіп - останній день темної половини місяця 
джетх (Д-й місяць індійського календаря, відповідає травню-червню); 

жінки цього дня здійснюють поклоніння баньяну - священному де¬ 

реву індусів. Парсаапі утворене від барсаш “сезон дощів", санскр. мар¬ 

им - один із 6 сезонів індійського календаря. 

Ига/а (сучасна форма Іі/ііг) - річка в Пенджабі, яка зливаєть¬ 

ся « річкою Чачдра і далі тече під назвою Чандріїбга/а. Пга/а-Пга/аю- 

ріднене з укр. Пуг (давнє Бог. Поуг): Чачдра геж має свого українсько¬ 

го двійника - річка й село Шандра на Київщині (Миронівський р-н). 

Санскр. бга/а - “доля, щастя. благополуччя, краса". 

Ьга/авата “Іюжеств.'ііниіГ. “Який дарує щасливу долю" - ім'я- 

епігег Вівшу. яке складають санскр. бгага звичні, де бгага означав 
"частка, доля", а також “щастя, везіння, успіх" а наша - суфікс наділс- 

пості чимось або наявності чогось. Із санскр. бгага (хіиді бга/) спорід- 

иенс укр. бог й Іран, вага, веди знають божество Пга/а, причетне до не- 

сільного риіуалу. Ім'я Нга/авата мають також Крішна, ІІІіва її ііуддл. 

Кде/авнтї “божественна" - ім'я-спііетбої ині-воїтсльки Дурій, 

дружини ІІІіви-І'удри-Рода її Сар.існлті - дружини бога-творця сні¬ 

гу Прах ми. 

Бгагарашха "Колісниця щасія. долі* - у ведах божество щлс- 

гя. добробуту її благополуччя. де санскр. бгага (хіиді бга/) споріднене 
» укр. бог. В Індії» річка Пга/а (хіиді Пга/). в Україні - Пуг (давні фік¬ 

сації /«<>.*. Поуг). Із санскр. ратха “колісниця" утворено чимало індій¬ 

ських чоловічих воїнських імен і іермінін. 



Бга/іратхі "Ьгагіратхина" - назва священної Іаппі. за іменем 
легендарного царя Бгіі/іратхн. через якого ріка спустилася з небес на 
землю, а бог ІІІіна прийняв її могутні води на себе, щоб нони не за¬ 

шкодили землі. Син річки-богіїні Іапін - Іігігима (українське прізви¬ 

ще Бушма) ма». імена Ьга/ірашхіпушра “Син Ьгагіратхі-Ганги" та Лпа¬ 

ня "А паж їй Г'. де А па/а - одна із назв Іапґи. Санскр. нутра “син" (ну¬ 

трі “дочка") відбиті в українських прізвищах Нутра. Нутря. Нутро. 

ІІутрак. ІІутрик, ІІутренко. Пушрнчсчко та назвах І Іу трійка - село 
на Київщині та ІІутрсда - річка на Закарпатті. 

Бгаг'ялакшмі «Богиня долі-щастя- - інше ім'я дружини Вішку, 

яке складають санскр. 6га/'я* лакшмі. де 6м/'я - «щастя, доля», лак- 

німі - «богиня Лакшмі». Синонім імені - Бгагншрі, де трі - ще од¬ 

не ім’я Лакшмі. Інше близьке ім'я сііігст Лакшмі • Бгагаааті «Бла 
говпця». «Щастсвмця». «Долсларунальнпця». утворене від санскр. 

бгані* на ті, де бга/а - «щастя, доля-, а паті - суфікс, тотожний укра¬ 

їнському нііця у назвах. 

Бгадра «Благословенна», «Благодатна». «Добродійна», * І Паси - 
дайна» - ім’я сестри Крішни. одруженої з могутнім воїном Арджу- 

но.м. ім’я якого споріднене з іменем Ардмн у вірменській легенді про 
ірьох братів з області ІІалунь. співвідносної з літописною легендою 
про трьох нолянсьміх князів - Кия, ІЦека її Хорпва. Ім’я Бгадра (на¬ 

голошене кінцеве «і) мас низка міфічних та епічних жіночих персо¬ 

нажів. серед яких богиня-воїтелька Дурга. дружини Кубери. Іаруди, 
Кріїиии. ІІІішунали. Назву Бгадра ма« 2-й. 7-й і 12-й дні місячного ка¬ 

лендаря, а також річка в Давній Індії, одна з-1-х приток священної Іап- 

пі. і сама Іанга. У Криму * ручай Ічідрак. Чоловіче ім'я Бгадра (наш 
лощене перше а) мають один із 12 сіпни Кішку и син Крішни; син На- 

судиш її Дсиикї (батьки Крішни); ІІІіна й гора Меру (Сумеру) - центр 
несенії у. довкола якої обертаються планети. 

Бгадраінпана «Благословенний посилювач (добра)» - ім'я 
епітет Ьаладсни-Бал арами, старшого брата Кріїиии. яке утворюють 
бгадра*6алапа, де бгадра - «чудовий, прекрасний, довершений». ба- 

лііпа - «посилювач, примножувач», від санскр. бала «сила» (укр. во¬ 

ля). яке и наявне в іменах старшого брата Крішни - Бала. Ба ладен а, 
Баларама. Ічтааіра, Балабгадра тощо. Інші його імена з Бгадра: Бга 
дріїоадана «Благослонеіпіолнкінї». де надана - «образ, обличчя, лик», 

споріднене з укр виді Бгадранга «Клагословсіїнотілий». 

Бгадраваті «Благословенна». «Чарівна» - ім'я дочки Крішни. 

яке складають санскр. бгадра юані і. де бгадра - “благословенна, чарів¬ 

на. прекрасна", наші - суфікс, тотожний укр. ви ця в пашах Хореннця, 
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Юрковиця. Бобровий^. Дубровиця й ін. Тобто Бгадраваті українською 
Бгадровиця, а оскільки санскр. бгадра споріднене з укр. бадьорий і рос. 

бодрьій, то по-українському її назва звучатиме Бадьоровиця (рос. Бо- 

дровица). Тобто назва річки, як і ім’я, пов'язане з поняттями бадьори¬ 

ти, радувати, тішити. 

Бгадравімда"Якиі\ досягає добра". “Який охороняє добро” - ім’я 
сина Крішни. яке складають санскр. бгадра+вінда. де бгадра - "бла¬ 

гословенний. добрий”, а вінда - “шукач, здобутник. захисник ”. Ком¬ 

понент вінда наявний і в імені Крішни - Ґовінда “Здобутник корів ”, 

“Охоронець корів", “Пастух". Інші імена синів Крішни з Бгадра: Ьга- 

дракара “Благочинець”, де кара "робитель, чинигель". відповідає укр. 

роб у словах хлібороб, землероб, винороб. Бгадраманда "Доброчемний" 

(манда "чемний, ввічливий, шанобливий"), Бгадрачару “Доброчарів- 

ний" де чару споріднене з укр. чар. чарувати, чарівний, чарівність. 

Бгадрадеха "Благословеннотілий’’ - син Васудеви й Дева- 

кі (батьки Крішни). ім’я складають санскр. бгадра+деха. де бгадра - 

“благословенний" деха - “тіло, тулуб, статура". Синонім - Бгадракая, 

де кая - теж “тіло". Ще одне ім’я сина Васудеви й Девакі - Бгадрасена 
“Благословенна сила", де сена “сила, могутність” 

Бгадранідгі “Скарбниця благословень", “Вмістилище благода¬ 

ті" - означення глека, який підноситься на пожертвинах богові Ві¬ 

йту. Термін складають санскр. бгадра+шдгі, де бгадра - "благодать, 

добро, благословення", нідгі - "вмістилище, скарбниця ”. 

Бгадрашва “Благословенний кінь” - ім’я Баладеви, старшо¬ 

го брага Крішни і сина Васудеви та Рохіні. Ім'я складають санскр. 

бгадра *ашва, де бгадра - -добрий, чудовий, славний», ашва - “кінь ”. 

Батько Крішни мав двох дружин - Девакі й Рохіні. від Девакі наро¬ 

дився Крішна, а від Рохіні - Баладева (у запорозьких козаків зафік¬ 

соване прізвище Рохиник). Тобто Крішна й Баладева - зведені брати, 

батько в них один, а матері різні. Причому Баладева старший браг, а 
Крішна - молодший, Баладева - землеробське, а Крішна - воїнсько- 

пастушницьке божество. Обоє уособлюють цілокупність всесвіту і 
носії синьо-жовтої символіки: Баладева золотавошкірий і має синє 
вбрання. Крішна - синюватошкірий і має жовте вбрання. 

Ьгайрава “Страхітливоревий" - ім’я-епітет Шіви, складене 
з санскр. бгая+рава. де бгая - “страх, осграх". споріднене з укр. боя¬ 

тися. а рава споріднене з укр. ревти, рев, ревіння, ревучий. Тож до¬ 

слівно Бгайрава означає “Грізноревий”, "Який грізно-страхітливо- 

моторошно реве”. Дружина Шіви - Ьгайраві “Грізнорсва". Із рава "рев¬ 

ти" є індійські імена Баларава. Пурурава. Равана. 
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Бгаратенду “Місяць Індії" - таке ім’я мав Бгаратенду Харіш- 

чандра (1850-1885) - основоположник сучасної літератури хінді. Ім’я 
Бгаратенду складають бгарата+інду, де Бгарата - санскритська на¬ 

зва Індії, а інду - “місяць" Прізвище Харішчандра теж містить еле¬ 

мент із значенням “місяць" - чандра, відбитий в українських прізви¬ 

щах і назвах як Шандра: є українське прізвище Шандра й похідні від 
нього, на Київщині є село й річка Шандра. 

бгата (хінді бгат) “воїн" - термін на означення воїна, частий 
компонент в індійських двоосновних воїнських іменах, наприклад. 

У/рабгата “Грізний воїн", “Могутній богатир". З ним, очевидно, спо¬ 

ріднене особливо часте в запорозьких козаків прізвище Бут. і чис¬ 

ленні похідні від нього - Бутко. Бутсйко, Бутенко. Бутник, Бутович, 

Бутксвич тощо. 

Бгаттаріка “Владичиця" “Пані" - одне з імен богині-воїтсльки 
Дурґи. Чоловіче ім’я Бгаттарака - “Великий владика”, так означуєть¬ 

ся і Сонце. В основі цих імен - санскр бгаттарака “шанований, му¬ 

дрий; сонце; цар; божество”. Можлива спорідненість з українським 
прізвищем Батура та назвою Батурин, польським Ба торій. 

Бгіма (хінді Бгім) "Грізний” “Моторошний". “Страхітливий" - 

ім’я-епітет Шіви. утворене від дієслівної основи бгі-бгая “боятися, 

лякатися; лякати" і суфікса абстрактних іменників ма. як і в словах 
карма й дгарма. Таке ж ім'я мали міфологічні та епічні персонажі, се¬ 

ред яких батько Андгаки - предка Крішни; син Куиті-ІІрітхи - тітки 
Крішни тощо. Кличка собаки Бім у відомій повісті "Білий Ьім Чор¬ 

не Вухо", за якою поставлено й кінофільм, якраз і споріднене з індій¬ 

ським Бгіма-Бгім. 

Бгімчріка “Безстрашна" - ім’я дочки Крішни, яке склада¬ 

ють санскр. бгіма+аріка, де бгіма - “страх, ляк", аріка - “ворогиня" 

(санскр. арі “ворог, недруг"). Тобто дослівне значення імені Бгімарікн 
- “Ворогиня страху ”. 

Бгімаратха “(різна колісниця” - царське ім’я, де санскр. бгі¬ 

ма споріднене з укр. боятися й означає "грізний, страшний, лячний, 

моторошний”, а ратха - "колісниця". Водночас Бгімаратха мож¬ 

на тлумачити і як "Колісниця Ьгіми" де Бгіма "Грізний" - цар із ро- 

ду мудреця-воїна Вішвамітри і батько царя Діводаси. Діводаса - бать¬ 

ко царя Судаса (хінді Судис). битва якого з десятьма царями описана в 
“Ріґведі ”. Прізвища Судас і Сдааок побутують в українців. 

Бгіїима "Грізний”. “Кого бояться вороги” - у “Махабгараті” ім’я 
могутнього воїна, автора воїнського кодексу честі, полководця, що 
очолював військо мураві* у 18-дснній війні проти їхніх двоюрідних 
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братів пандавів. В основі імені - санскритська дієслівна основа бгая 
"боятися". Ім'я Бгішма тотожне українському прізвищу Буїима. Інше 
ім’я Бгішмн - Апа/ея. 

Бгіїимака "Грізний". “Кого бояться вороги" - у “Махабгара- 

ті" цар країни Відарбга (інша назва Вгоджа). батько царівни Рукмі- 

иі. дружини Кріиіни. Ім’я Бгіїимака тотожне українському прізви¬ 

щу Вушмака. а Рукміні - латиському прізвищу Рукмане. Царя Впій¬ 

ману індійські епічні джере/іа означують як “цар із племені бгоджів". 

а бгоджі-бгоджани виявляють спорідненість з українським етнонімом 
бужани. Прикметно й те. що країна Вгоджа має і назву Відарбга. ін¬ 

ша назва бгоджів-бгоджан - дарбги-далбги й бідарбги-бідалбги. а бу- 

жани також мають іншу назву - дуліба (пор. Здолбунів, Долобськс озе¬ 

ро в Киепі. Довбни*). 

Вгоджа - друга назва Відарбга. давньої країни, де царював 
Вгішмака. батько Рукміні. дружини Крішни. Людність її - бгоджі, бго- 

джаші, де останнє напрочуд перегукується з давньоукраїнським лі¬ 

тописним бужани. У “РігвелГ ім'я Бгоджа має соратник царя Судаса. 

а прізвища Судас і Сдасюк побутують у сучасних українців, у пура- 

нах бгоджі і стинати споріднені племена - відгалуження яданів. Яда- 

ви ж тотожні літописним ятнягам. а еатаати - інша назва ядавін, як 
інша назва ятвягів - судовити (судона). Нащадки царя-ядава ('агна¬ 

ти, батько якого Махабгоджа “Великий правитель", називаюп^я бго¬ 

джі. Давні тексти зазначають, що бгоджі - кшатрії, що за договором 
нони разом з іншими підданими й союзниками Крішни воювали на 
боці кауравів у знаменитій 18-ленній битві на Курукшетрі, описаній 
у “Махабгараті" хоча сам Кріїнна підтримував пандавів. Із ядавами- 

ягвягами безпосередньо пов’язаний Крішна. одне з імен якого Оіш- 

аат, інше - Бгоджа-раджанья-оардгана "ІІобільшувач роду воіпін- 

бгоджів" Вгоджа - санскритська форма імені й назви, мовою хінді во¬ 

на - Игодж. інд. дж у слов’янських мовах передасться як ж. Тож цілком 
можливо, що інд. Бгоджтотожис давньоукраїнському імені Вож. 

Бгоджаката “Фортеця бгоджів’' - столиця, яку звів Рукмін, 

брат Рукміні, дружини Крішни. Коли Крішна викрав сестру з її сваям- 

аара, Рукмін. непримиренний ворог Крішни. заприсягнувся визволи¬ 

ти сестру, інакше не повернеться додому. Але не зумів цього зробити, 

тож звів собі на новому місці нову столицю й назвав її Бгоджаката 
“Фортеця бгоджів". де ката “фортеця", споріднене з укр. хата (пор. 

крилатий вираз: мій дім - моя фортеця). У назві збережено етнонім, а 
ката, споріднене з українським хата й романським каса, є одним із 
найпоширеніших елементів согдійської топоніміки. Бгоджаката ста- 

92 



ла, як дехто вважає, другою столицею ніларбгів-бгоджів. А першою і 
основною столицею Відарбги-Ьголжі було місто Кундіпапур (Кундіїш, 

Куидіп). Саме н Кундіні народилась і виросла Рукміні. дружина Кріш- 

іііі. А серед так званих оолаховськах мит в Україні бачимо місто Ку- 

оші. Прикметно її те. що назви п'ятьох із шести печенізьких фортець 
на Дністрі, які назива* візантійським імператор Костянтин Ііагряно- 

родний (X сг.) у творі “Про управління імперією", містять компонент 
кити (санскр. кота “фортеця"), що засвідчує мовну й етнічну спорід¬ 

неність печенігів та індійців. Цеп же компонент як хат відбігши і в 
назві С.о.іхат у Криму, нині Старча Крам, а колись гавроруськс по¬ 

селення. яке наприкінці І тис. називалося Сурхат, а в XII-XI11 ст. - 

Со/іхаш. Сопкат. Назву виводять від нірм. сурбхач “святий хрест" (на 
околиці міста є рупій вірменського монастиря Сурб-хач). Проте на¬ 

справді хат-кат означає "укріплення" як тс засвідчують назви пе¬ 

ченізьких фортець на Дністрі у Костянтина Ьагряпородного іХ сг.). 

А Соя споріднюється з під. сур м "сонце", тим більше що в Криму був 
історичний Сурож (нині Судак), назва якого споріднена з іпд. сурадж 
"сонце", а італійська назва його - Солдаая (італ. іоіа “сонце"). Тонго 
Сапхат означає "Сонячна фортеця". “Сонячне місто", він значеннє¬ 

вий двійник давніх українських назва Су раж і Сурож (мор. грецькі /і1- 

,иопо/йси). “Велесова книга" серед п'яти племен, які складають збір¬ 

ним етнонім кравенці. тобто українці, називає і сурожців, інша назва 
яких - сугдсйці, споріднена з назвою согдійці. А в Криму засвідчена 
назва Сугдся. яку. як припускає іраніст В.І.Абаєв. скіфи принесли з 
Середньої Азії, де була країна (лнд-Согдіана. жителі якої і були согда- 

согдійці. Найдавніша формл назви в давньоперських написах - Сугу- 

да. в «Авесті» - Сугда. Сугуда розкладається на су* гуди, де су - пре¬ 

фікс, що надає слову вищої якості), а гуда-гуд-гут (із нарощеним д/т) 

го. гу “самець, бик", тотожне шумерському £н</ "бик" яке в клинопис¬ 

них текстах часто означає "богатир, герой". Тож сугуда-согда - "справ¬ 

жні бики-тури", інакше "могутні богатирі", він значеннєвий двійник 
етнонімів скіфи, масагета. боруси й збірного етноніма кравенці, у 
який якраз і входять сурож ці- сугдсй ці. скіфа, боруси, руси та нити. 

Бгоджа-раджанья-вардгана “І Іобільшувач воїнської слави 
бгоджіи" - ім я-епітет Крішни. яке складають бгоджа+раджанья+вар- 

дгсіаа, де бгоджа - плем’я, з якого походила Рукміні (у латишів і ли¬ 

товців є прізвище Рукмаас). дружина Крішни. раджапья - "воїн, цар; 

воїнська верства" (відбите в назві Рямінь). вардгана - “побільшуііач, 
збільшувач". Країною Бгоджа правив цар Бгішмака. ім'я якого тотож¬ 

не українському прізвищу Буиімака. людність Бгоджі називалися ого- 
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джі. по-українському бгоджапи. що напрочуд близьке до літописно¬ 

го бужами. Бгоджа мала й другу назву - Відарбгп, де дарбга (ві пре¬ 

фікс. що надає слову дарбга вищої якості) має і форму далбга (пор. 

Здолбунів, Здовбиця), що й собі перегукується з етнонімом дуліби, а 
дуліби - друга назва бужам. Столиця Бгоджи-Відарбги - Кундім. а се¬ 

ред так званих болоховських міст в Україні є Кудин. Санскритська ді¬ 

єслівна основа вардг у ви рогача споріднена зі слов'янською дієслів¬ 

ною основою валд-влад-волд-волод. відбита в численних слов'янських 
і давньоукраїнських іменах, назвах і термінах: влада, володар, Володи¬ 

мир. Влчдислав. Всеволод. Рогволод тощо. 

бгоджі - у “МахабгаратГ людність країни Бгоджа. інша назва 
якої - Відарбга або Дарбга. Жителі Бгоджі за українськими грама¬ 

тичними нормами будуть бгоджапи. що напрочуд близьке до етноні¬ 

ма бужами. І якщо на індійському грунті Відарбга тотожна Бгоджі, а 
дарбги-відарбги тотожні бгоджам-бгоджанам. то так само дуліби ма¬ 

ють бути тотожними бужа нам. І тоді не виключено, що назва бужами 
певного часу змінилася на дуліби. як згодом і назва волипями заміни¬ 

ла назву бужами. Можливо, що назви дуліби й бужами існували пара¬ 

лельно. Тобто всі гри племінні назви могли вживатися щодо одного й 
того самого давньоукраїнського племені, хоч і в різний час. Найдавні¬ 

ша. певно, назва дуліби. новіша - бужами, а найновіша - волимями. 

Вгріту "Народжений з вогню” - легендарний мудрець, син бога- 

творцн світу Брахми. засновник так званої бгар/авської лінії святих 
мудреців, народжених, як вважається, двічі: із шкіри Брахми та зі свя¬ 

щенного жертовного багаття. У першому випадку Бгріґу був батьком 
Лакшмі - богині щастя й багатства, у другому - чоловіком красуні ГІу- 

ломи. родоначальниці пауломів - одного з відгалужень ядавів (з них 
походив Крініна), тотожних літописним ятвягам. Найнідоміший син 
Бгрігу - жрець-брахмаи Шукра. батько Дсваяні, матері синів Яду й Тур- 

вашу від царя-кшатрія Яяті. Шукра один із 7 божественних мудреців- 

ріші. які творять назву Саптарші “Сім мудреців" на означення сузір'я 
Велика Ведмедиця. Традиційно вважається, що саме рід Бгрігу приніс 
людям вогонь на землю. Бгрігу - прадід по матері Яду. родоначальника 
ядавіп-ятвягів. Веди знають плем'я бгрігу, яке відомий індійський мо¬ 

вознавець Суніті Кумар Чаттерджі (1890-1977). з чиєї ініціативи "Сло¬ 

во о полку Ігоревім" перекладене бенгальською і хінді мовами, спів¬ 

відносить із фрігійцями. Фрігійці ж. як і фракійці, троянці, лідійці, ка- 

рійні, етруски - так звані іллірійські народи. "Велесова книга” засвід¬ 

чує прихильність до іллірійців і мовить, іцо вони близькі руса.м і не 
раз приходили їм на допомогу. Про Бгрігу міф розповідає, що він ви- 
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крав собі в дружини красуню Пулом у. колишнього жениха якої зва¬ 

ли Пуломіїн (родоначальник литовських князів - Палемон). Ці імена 
знаходять перегук із назвою озера Иульмо на Волині, де простежуєть¬ 

ся могутній індолрійський пласт. (Іозлнк Ьгрігу причетний до ядавів, 

а ядавам тотожні літописні ятвяги, то. виходить, і балтійські ягвяги 
споріднені з бірігу фрігійцями, фракійцями, карійцями, троянцями, 

етрусками. Що підтверджується на міфологічному рівні. 

Бгудгара “Зсмледержсць" - ім'я-енітет Крініни. яке складають 
санскр. бгуьдгира, де бгу означає “земля" й споріднене з укр. бути, а 
дгара - “тримач, лержець", споріднене з укр. дерчати. Таке ж ім'я ма¬ 

ють бог ІІІіна і вселенський змій Нісша, на якому відпочиваг. Винну, 

восьмим земним втіленням якого і є Крішна. Санскр. бгудгара має та¬ 

кож значення “горл" й "сім". 

Ьгуджагарі "Ворог змій" - ім'я-епітет Гаруди. їздового пта¬ 

ха Впину й прабатька всілякого птаства, яке складають санскр. 

бгуджа/а* арі, де бгуджа/а - "змія. змій, дракон" арі - “ворог”. Ще од¬ 

не ім’я Гаруди Ьгуджа/ахам "Нищитель змій", де санскр. хам - “нищи¬ 

тель, убивця, гонитель", споріднене з укр. гнати, гон у прізвищі Нов- 

когон та амі л. Нипіег "мисливець" 3 санскр. бгуджа/а може спорідню¬ 

ватися Ьуджак - історико-гсографічна область на південному заході 
України між Дністром і Дунаєм (північно-західне узбережжя Чорно¬ 

го мори). Греки називали в перекладі слов'янською Онгл “Кут”, бо міс¬ 

цевість нібито розташовувалася в куті між цими ріками. Назву зво¬ 

дять до тур.-крим.-татар. буджіїк. що є нібито калька (переклад) Онгл. 

'Гак звана Буджацька орда, тобто ногайці, теж може ма ти прямий сто¬ 

сунок до бгуджша, бо інше означення змії в санскриті - на/а, а час¬ 

тина раджпутін - індійських “козаків", споріднених з українськими 
половцями та печенігами, належали до так званої Зміїної династії 
(санскр. На/авамиїа, На/акула). 

Бгуджа/араджа "Цар змій" - одне з імен-епітетів ІІІеші. змін, 
який лежить на світових водах і на якому час від часу відпочиває Ві¬ 

вшу. Ім'я складають санскр. бгуджа/а+раджа, де раджа означає “цар", а 
бгуджа/а - “змія, змій, дракон , яке й собі розкладається на 6гуджа+/а, 

де бгуджа "рука; хобот", а /а "іти. рухатися" Тобто бгуджа/а дослівно 
означає “яка ходить хоботом". Інше означення змії у санскриті - ура- 

/а “яка ходи ть на грудях" Ще одне ім'я змія Шсші - Ьгуджа/еиівара 
"Владика змій", де іиівара - "бог. владика". 

Бгукаш’япа "Черепаха землі" - ім'я діда Крішпи по батькові, 
яке складають санскр. бгу+каш'япа. де бгу - “земля", каиі'япа - “чере¬ 

паха". Земля, за первісними уявленнями, тримається на черепасі, тож 
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ім’я Бгукаш'япа може тлумачитися! як Тримач іемлГ. 

Бгуміджа “Народжена іісмяею', “Дочка Землі” - ім’я-епітет Сі- 

ти, дружини царевича Рами, героя “Рамаяни" яке складають саискр. 

бгумі+джа. де 6гумі - "земля", джа - "народжена; дочка". За міфом. Сі 
та з’явилася н борозні, яку з ритуальною метою проорав цар Джина 
ка. через що ній і вважається батьком Сітн. Інші імена Сіти із значен¬ 

ням "Народжена Землею" - Кубжа й Киїіпііджа, де ку і кшіпіі “зем¬ 

ля”, а із значенням “Дочка Землі" - Бгуїтпрі, де бгу - “земля”, а нутрі 
- "дочка" (иутри “син"), які відбиті в українських прізвищах Нутра, 

ІІутря, ІІушро, ІІутрак, Ну трак. І Іутрспко та назвах Пу трійка (село 
на Київщині) й ІІутреда (річка на Закарпатті). 

Бгурі “великий. Винятковий, Надзвичайний" - ім'я Впину. 

Ьрахми і ііііііи, тобто всієї трійці-трімурті верховних індуїстських 
богів, які уособлюють тризуб, де кожен має своє вістря: Віїину - лі¬ 

не, Ьрахма - праве, Шіва - середнє. Саискр. огурі означає також “бага¬ 

то, дуже, вкрай, винятково, надзвичайно", особливо в іменах і назвах, 

наприклад, Бгурішравас “БагатославнпїГ. з яким тотожне укр. Борис- 

лан. Отож ім'я Бгурішравас-Ішрислав може означати і “Вішнус/іан”, і 
“ЬрахмослаїГ. і "ІІІівослап". 

Бгурікірті “Ьагатосланний" - у “Рамаяні" ім'я царя, батька 
двох дочок Чамніки й Сумагі, « якими одружилися Дана і Куша - си¬ 

ни Рами й Сіти. Ім'я складають саискр. бгурі*кірті, де огурі - префікс 
із значенням "дуже, багато, вкрай", а кірті "слава". Синоніми - Бгурі- 

яіиас і Бгурішравас. 

Бгурішравас "Преславний", “Іюрислав" - одне з імен Іидри. У 
“Махабгараїї" його мали також син царя бахлікіп Сомадагги й онук 
царя Пар'яшраваса; син царя Сомалі! і династії Куру, який бився на 
боці кауравів. Ім'я складають саискр. бгурішравас, де бгурі - префікс 
із значенням "дуже, багато, вкрай, надзвичайно", а иіршмс - “слава". 

Тож Бгурішравас - семантичний двійник імені Паряшраиас. Ім'я Бгу¬ 

рішравас тотожне Борислав - давньоукраїнському імені й назві міс¬ 

та на Львівщині, уперше згаданого 1387 року, назву якого пов’язують 
з іменем Борислав “Виборювач слави" або "Славний у борні”. Семан¬ 

тичні двійники імені Бгурішравас - Багушравас і Нар'яшравас. а дав¬ 

ньоукраїнські семантичні двійники імені н назви Борислав - Богуслав 
і Переяслав. Синоніми - Бгурікірті й Бгуріяишс. 

Цікава га обставина, що бихяіки - людність країни, яку антич¬ 

ні автори знають як Бактрія, Бапх, а вона має багато точок дотикан¬ 

ня з Україною, насамперед у зв’язку з ксями - царями-жерцями ста¬ 

родавньої Бактрії, так званими кеянідами. В Україні була історична 
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Болоховська земля, яка перегукується з середньовічною назвою Бак- 

трії - Ьапх, а серед козаків і сучасних українців велика кількість пріз¬ 

вищ Бопоховець-Волоховець, Блох-Вяох, Бопохоеченко-Вопоховчснко 
тощо. Назва Болоховська земля споріднена зі слов. волхв на означення 
жерця-кудесника. Історичні джерела свідчать, що Данило Галицький 
полонив так званих “князів болоховських" і що “князі болоховські" 

.мали свій уділ на Бузі. їхні володіння розміщувалися обабіч Бугу, що 
впадає в Дніпровський лиман. Болеслак Мазонецький скаржився, що 
болоховські князі самочинно захопили частину його земель, тобто 
Болоховське князівство сусідило з Мазонією За переказами, у межах 
Подольського краю колись існувало Болоховське князівство, до якого 
входила й Ду/іібська земля. Про самих болохоиців подейкували, що во¬ 

ни вкрай скупі, хоч і дуже багаті, і ця їхня риса означаласн словом ду¬ 

то. Цікавий і факт, що в колишній Орловській губернії місто Болохов 
іноді називали Дулеби. З чого випливає, іцо між болоховцями й дуяі- 

бами існує якийсь традиційний зв'язок - у різних ситуаціях вони сусі¬ 

дують. А така риса як скиарність. приписувана болоховцям-дуліоам, 

три тисячоліття тому приписувалася й рігведійському племені пані, 

назва якого відбита в українських прізвищах ІІашкар, Панікаров, Па- 

нікарський та назві Памікарча. Тобто Іюлоховська земля означає Воло- 

хоиськч. Волхвовська. Жрецька земля. Земля жерців-волхвів. Сюди ж 
стають і численні прізвища в запорозьких козаків і сучасних україн¬ 

ців: Кудин (також ім'я). Кубинець. Кудик. Кудко. Кудійко, Кудійчук, Ку- 

дипович, Кудиненко, Кудим. Кудименко. Кудичспко й прізвища на Чуд, 

які сходять до термінів кудин-чудин. вопох-болох, влох-блох, волхв із 
первісним значенням “жрець”, “чародій", "чудодій", "провидець", “ві¬ 

щун". А також Ьолох-Нолох, Блох-Влох, Ьолоховсць-Волохоасць. Б осно¬ 

ві брахман лежить дієслівна основа брах “казати, промовляти ", відби¬ 

те як уже переосмислене в українських брехати, брехня, брехун. Тоб¬ 

то брахман - це той. хто здійснює казання, хто промовляє. 

Втім, не виключено, що Болох споріднене з Балх, якою в нові¬ 

ші часи означувалася стародавня Ьактрія, яка мас чимало точок до¬ 

тикання з Україною. У "Повісті врем'яних літ" літописець Нестор 
схвально відгукується про уктріан. відомих своїм благочестям - не¬ 

важко помітити близькість назви уктріани і бактріани-бактрійці. 

Імена на Дарбг мають переважно представники жрецького стану, а 
слова Нестора про благочестивих уктріан. поза сумнівом, теж стосу¬ 

ються жрецького стану. Саме з Ьактрією пов'язується в “Махабгара- 

ті" ім’я Пар яіиравас. тотожне слов’янському імені Переяслав. що його 
дослідники не можуть знайти в усьому слов'янському світі. А також 
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Бгурішравас. тотожне українському Борислав. В іменах лавніх бактрій- 

ських царів присутнє кей “цар-жрець” яке і.ер>егукується з іменем по- 

лянського князя, легендарного засновника Києва - Кий. Стяг динас¬ 

тії Кеянідів, що правила в Бактрії на початку І тис. до іі.е., пов'язаний 
із героєм-ковалем на ім'я Кова - саме він здолав змія Заххака, що за¬ 

хопив іранський престол. Що перегукується з київськими легендами 
про коваля, який урятував Київ від жорстокого змія. Є у київських 
легендах і персонаж Тугарин, що цілком може означувати мешкан 
ця Тохаристану, як свого часу називалася Бактрія. Сіявуїн, популяр 
ний персонаж у культових уявленнях домусульманського Хорезму 
теж нащадок царів-кеїв. Ім’я його означає “Чорний бик”. “Чориовіл’ 

А в Україні фіксуються назва й прізвище Сиваш, притока Сіверсько 
го Дінця - річка Чорний Жеребець має і назву Красний Жеребець. З Ке 
янідами й Бактрією пов'язаний Рустам - герой іранського епосу, ім’я 
якого означає “Найбичіиіий", а Рус "Бик" у його імені, як і в імені Рус 
пан. спорілнене з назвами русії, русичі, русини. Русь. Рось. Росава та ін 

Бгутанатх “Цар бгутів" - одне з імен Ііііви. утворене з санскр 
бгута “бгути" і натх “правитель, цар", де бгути, інакше рудри - до 
брі й злі духи, що складають почет бога Шіви Тотожне імені Бути 
наш з напису III ст., знайденого на Молдаванці в Одесі. Таким чином 
до відомих уже імен Шши-Рода на теренах Давньої України (Род. Мо 
кош. Впес-Велес. Стрибог. Махадава) додається ще одне - Бутанат 
Бгутанатх. Санскр. бгута має і значення “жива істота", тому вхо 
дить у двоосновні імена на означення інших божеств: Ьгутараджа 
"Цар живих істот" Бгутапаті. Бгутешвара “Владика жиних істот" - 

Крішна, Бгутатман ‘Душа живих істот" - Брахма й Випну. Бгутеша 
“Владика живих істот" - Брахма. Вішну й Шіва, які разом уособлюють 
тризуб і мають кожен своє вістря у ньому. 

Бгутапаті “Владика живих істот" - ім'я-епітет Крішни, яке 
складають санскр. бгута*паті, де бгута “живі істоти; люди", а паті - 

“володар, владика”, споріднене з укр. батько і рос. батя. І Це одне ім’я 
Крішни цього плану - Бгутешвара (бгута+ішвара) “Бог істот", “Вла¬ 

дика людей", де ішвара - “бог. владика. Всевишній". 

біджа-мантра “біджа-молитва" - у давніх індійців магічна сло¬ 

весна формула, де санскр. мачтра означає “замова, молитва”, а біджа 
- "зернина, насінина, зародок", споріднене з укр. збіжжя. За первіс¬ 

ними уявленнями, біджа-мантра уособлює приховану силу, первіс¬ 

ну енергію, з якої зродився і розвинувся всесвіт, вона покликана по¬ 

єднати закликувача (жертвувача) з божественними силами й боже¬ 

ствами. насамперед тими, які пов'язані з родючістю, плодовитістю. 

98 



врожаєм, що їх, зокрема, уособлюють Рудра-Род-Велес і його жіно¬ 
ча іностась-дружина Деві-Діва-Мокоша, і добробутом, щастям, багат¬ 
ством, що їх уособлює Лакшмі, дружина Вішму-Вишсня-Ладо, тотож¬ 
на балтійській Дайме й слов’янській Ладі. Біджа-зернина-зародок - 
ключовий елемент у біджі-мантрі-молитві, яка прикликує божество, 
привертає увагу божественних сил до його прохань і прагнень. До 
таких біджа-мантр, очевидно, відноситься і иііді-ріді-дана в україн¬ 
ських народних піснях. Збіжжя англійською ісєіі (сід). водночас дієс¬ 
лово $есіі мас і значення засівати зерном; з Рудрою Родом пов'язане 
значення родити, а дана - іменник від дієслівної основи да “давати, 
дарувати", прикметники від неї означають "щедрий, щедродайний". 
Тож шіді-ріді-дана сприймається як формула-заклик-засши із значен¬ 
ням сійсн-родися-щедрися. А що воно незрозуміле сучасному сирий- 
мачеві, то такою і має бути сакральна словесна формула: нона мусить 
мати прихований зміст, його навіть штучно притсмнююі ь, а словесну 
оболонку й фонетично дещо видозмінюють, аби посилити благого¬ 
віння й побожний трепет перед могутніми природними й божествен¬ 
ними силами, до яких звергається співець-прохач. Смисл формули 
знає лише втаємничена людина, духовний навчитель. гуру - передати 
її він може лише майвідданішому й найздібнішому учневі. І перекла¬ 
дати такі мантри небажано, бо при цьому, вважається, вони втрача¬ 
ють свою магічну силу й здатність, отже, й дієвість. 

Біджанатха "Владика насіння" - одне і імен Шіви, яке скла¬ 
дають санскр. біджа "зернина, насінина, зародок: сім’я", споріднене з 
укр. збіжжя,тл натха (хінді натх) "правитель, цар, володар, владика". 
На терені давньої України жшіхуформі пат відбите в імені Бутанат 
з напису НІ ст., знайденого на Молдаванці в Одесі; воно тотожне ін¬ 
дійському Бгутаматх "Владика бгутів" на означення ІІІіни. де бгути 
- добрі й злі духи, що складають почет цього бога. По сусідству, вже в 
Білгород-Дністровському знайдено напис Ш ст. з іншим ім'я Шіви - 
Махадава, яке тотожне індійському Махадсва "Великий бог". 

Брахмаварта - інша назва знаменитої Курукшетри- 
Курустхани, де відбуваються основні події "Махабгарати", зокрема, 
18-ден на битва двоюрідних братів пандавів і кауравів, нащадків ле¬ 
гендарного царя Куру. "Країну, створену богами між двома священ¬ 
ними ріками Сарасваті й Дріиіадваті. мудреці називають Брах¬ 
маварта" - мовлять давні джерела. Назву Брахмаварта складають 
брахма+аварта, де драхма - Ьрахма, бог-творець світу, що входить 
у священну трійцю-трімурті й уособлює в тризубі праве вістря, авар- 
та - "заселена місцевість". Сарасваті обмежувала Брахманарту з пів- 

99 



ночі, Дрішадваті - з півдня, вони - дві історичні ріки Північної Індії 
у басейні Ґанги. А давні індоарійські племена куру й панчапи, які за¬ 

вжди згадуються разом, відіграли основну роль у становленні цивілі¬ 

зації долини Ганги. Інші назви Брахмаварти - Ар’яварта, Курудеша, 

Курурадж'я, Курукшетра, Куруджан/ала. Курустхана чи просто Куру. 

Брахмаданда “Кий-Жезл Ьрахми", “Справедливий, як Брах- 

ма” - чоловіче ім’я, утворене з санскр. брахма*данда, де данда - “кий, 

жезл, скипетр" як уособлення влади (військової, магічної, юридич¬ 

ної) і права карати, а брахма - бог-творсць світу Брахма. що входить у 
трійцю богів, які уособлюють тризуб, і мас в ньому своє, праве вістря 
(ліве уособлює Вішну, середнє Шіва). 

брахмани (санскр. брахман “знавець священного знання") - 

найвища з чотирьох верств давнього й середньовічного індійського 
суспільства, жрецтво, яке складало вагому частку соціальної еліти. За 
ведійськими уявленнями, постали з вуст бога-творця Брахми (у три¬ 

зубі уособлює праве вістря), боги промовляють їхніми вустами. Ли¬ 

ше вони могли знайомити людей зі священними ведами, здійснюва¬ 

ти жертвоприносини й найважливіші обряди, наприклад, коронува¬ 

ти царя. Звідси і їхній вплив на суспільне й політичне життя, хоча ре¬ 

альна влада належала воїнам-кшатріим. У деяких ведійських, а також 
буддійських і джайнських текстах верхівку соціальної ієрархії очолю¬ 

ють не брахмани, а кшатрїї. З брахманами асоціюється білий колір, 

колір святості, благості й чистоти. Нині в Індії існує понад 1800 брах¬ 

манських каст, які зводять свій родовід до того чи іншого ведійсько¬ 

го мудреця-ріші. Браманове (множина) згадуються у “Велесовій кни¬ 

зі” (\МХ ст.). індійському брахмани відповідає українське рахмаии, 

в уявленнях українців - божі люди, щирі християни, мешканці рай¬ 

ської обителі - ирію. Термін рахман-рахманин-рахмани відбитий в 
українських фразеологізмах (поспіймося, як рахмани; поти рахмап 
плохий, поки собаки не обступили; віддам на Рахманський Великдень; 

на Юра-Івана, на Рахманський Великдень), прізвищах (Рахман, Рах- 

мамин. Рахманний, Рахманець, Рахманюк. Рахманенко. Рахманчснко, 

Рахманський. Рахманинов - іноді з першим о замість а), назвах (Рах¬ 

мани, Рахманів, Рахманівка, Рахманиіина) і навіть святі - Рахман¬ 

ський Великдень. За ще дохристиянськими віруваннями українців, 

кинута в сивий Славутич шкаралуща з великодніх крашанок через 
три тижні допливала до низів'їв Дніпра і сповіщала тамтешнім бо¬ 

жим людям, праведникам рахманам-брахманам, що настає їхнє вели¬ 

ке свято - Рахманський Великдень. А воно з-поміж усіх слов’янських 
народів відоме лише українцям. Що свідчить про винятково давнє 
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знайомство українців з рахманами-брахманами. розміщуваних на 
півдні, тобто якраз там. де колись існувала одна з двох Індій на тере¬ 

нах Давньої України - Сіндська Скіфія. Друга Індія, так звана Сіндика, 

відома Геродогові у V ст. до н.е., розташована біля Керченської прото¬ 

ки, колись Боснору Кімерійського. 

Брахмапітрі “Батько Брахми" - ім’я Вішну. з пупка якого ви¬ 

ростає лотос, на якому сидить бог-тнорець світу Брахма. Чому вва¬ 

жається. що Брахма народився з пупка Вішну і він - син Вішну. Ім'я 
складають санскр. брахма*пітрі, де пітрі - "батько, народитель; за¬ 

хисник", споріднене з патер, падре, англ. (аіНег, укр. батько, рос. ба¬ 

тя тощо. Інші подібні імена Вішну: Ьрахманабга "Чий пупок - Брах¬ 

ма". Ьрахмарупа “Брахмоформний “ 

Брахмапутра “Син Брахми" - назва ріки, що тече зі Східних Гі¬ 

малаїв і впадає в Бенгальську затоку. Назву складають брахма+путра, 

де брахма - бої -творець світу Брахма. який у тризубі уособлює праве 
вістря (Вішну - ліве, Шіва - середнє), а путра - "син" відбите в укра¬ 

їнських прізвищах Путра, Путря, Путро, Путрак, Путрик, Путрсн- 

ко, Путриченко й назвах Путреда (річка на Закарпатті) та Путрівка 
(село на Київщині). Інша назва річки - Лохіта (Рохіта) “Червона, Ру¬ 

да. Мідяниста". 

Бріджабгушана "Окраса Браджа" - ім'я-спітст Крішни. яке скла¬ 

дають санскр. бріджа+бгуїиана, де бріджа - Брадж. місцевість, з якою 
пов'язані дитячі та юні роки Крішни. а бгушаиа - “окраса, прикраса”. 

Інші імена Крішни з компонентом Бріджа: Бріджараджа “Цар Браджа", 

де раджа - "цар. правитель ”, у формі рай рясно відбите в українських 
прізвищах і назвах; Бріджамохана "Улюбленець Браджа". де мохана - 

"улюбленець"; Бріджаїиіпдана "Син Браджа". де пандана - “син, наща¬ 

док”; Бріджанараяна “Владика Браджа" (також ім'я Вішну, втіленням 
якого є Кріїнна). де нараяна - "бог, владика. Всевишній"; Ьріджсша 
(бріджа+ниа) "Бог Браджа", де іиш - "бог, владика, Всевишній". 

Бріхадратха “Велетенська колісниця" - ім'я Індри. царя богів 
і ватажка небесного воїнства, у якому бріхад означає "величезний", а 
ратха - “колісниця", наявне і в інших двоосновних чоловічих іменах. 

будгавасара “день пробудження" - термін складають санскр. 

будга+васара, де будга означає “пробудження", споріднене з укр. бу¬ 

дити, пробуджувати, а васара - “день" Терміном означується 11-й 
день світлої половини місяця картік (8-й місяць індійського календа¬ 

ря, жовтень-листоиад). коли Вішну пробуджується від сну. Цей день 
відзначається як свято. 



ваджапея "пиття сили" - царський обряд, викопується на за¬ 

мовлення того, хто прагне здобути повну владу над чимось або ки¬ 

мось. Відбуваються перегони колісниць, у яких бере участь і замов¬ 

ник обряду - йому всіляко сприяють, аби він переміг. Обряд має свою 
специфіку, особливого значення, зокрема, надається числу 17: 17 днів 
тривають жертвоприносини. 17 різновидів плати жерцям за відпра¬ 

ву, 17 різних тварин приноситься в пожертву. Колись важливий ре¬ 

лігійний термін ваджапея з часом став нисокостагусним прізвищем, 

його мав, наприклад, прем’єр-міністр Індії Аталь Віхарі Ваджпсї. Тер¬ 

мін складають ваджа+пся. де ваджа - “сила, могутність", а пея - “пит¬ 

тя; питво’’ віддієслівної основи па “поглинати" спорідненої з укр. пи¬ 

ти й пій у словах напій, водопій та назві загал ьноскіфської релігійної 
святині - Ексампей. 

Ваджра “Булава", “Псрун", “Громова стріла" - імена багатьох 
міфологічних та епічних персонажів: його, зокрема, мали богиня- 

воїтслька Дурга, син Кріижи й син мудреця Вішвамітри. Ваджра та¬ 

кож - назва гори й перший компонент в іменах богів, міфологічних 
і епічних персонажів: Ваджрабаху - ім’я Агні й Рудри. Ваджрахаста 
- Агні й Шіви. Ваджрасамхата й Ваджрасур'я - Будди, Ваджраміиу - 

сина Крішни. Ваджранабга - бойовий диск-чакра Крішни. Ваджраве- 

пу- ім’я старшого брата Крішни, Ваджратунда - ім’я Ґаруди. їздового 
птаха Вішну. Санскр. ваджра означає також "блискавка", “грім", "ал¬ 

маз", “сталь" 

Ваджравіра "Богатир із булавою-ваджрою’’ - воїнське ім’я, 

означує Індру. Санскр. ваджра “блискавка", “громова стріла’’, “перун’’ 

- атрибут і зброя Індри, царя богів і ватажка небесного воїнства, яко¬ 

го не раз згадує “Велесова книга”. Саме булавою-ваджрою Індра здо¬ 

лав змія Врітру. який в українському фольклорі виступає як злий цар 
Ворот або Воротар. Ім'я Ваджравіра означує також Шіву. Ім’я склада- 
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ють ваджра+віра, де віра - “богатир, герой" яке має і форми вір га бір, 

рясно відбиті в українських прізвищах. 

Ваджрадакшіна “З ваджрою у правиці" - ім’я-епітет Індри, яке 
складають ваджра+дакшіна, де ваджра - перун, громова стріла, була¬ 

ва Індри, а дакшіна - “південний" або “правий". Схід - сторона світу, 

яку охороняє Індра, тож якщо стати обличчям на схід, то південь буде 
по праву руку. Через це поняття південний водночас означає і правий. 

В давньоукраїнській мові правиця мала й назву десниця, тому іноді 
назву Десна дехто з дослідників трактує як Права, оскільки Десна - 

прана притока Дніпра. 

Ваджракаршана «Ваджроплугий». «Який оре ваджрою», «Чия 
ваджра як плуг» - ім’я-епітет Індри, складають ваджра*каршана, де 
ваджра - зброя цього бога, перун, булава, а каршана - “оранка, оран¬ 

ня", яке сходить до санскритської дієслівної основи кчрш-кріш "ора¬ 

ти. обробляти землю". Від цієї основи утворене й крішак “селянин, 

землероб", з яким споріднене рос. крестьянин. 

Ваджрін “3 ваджрою". “Наділений ваджрою". "Ваджрінник" - 

ім’я-епітет бога Індри. його складають санскр. ваджра+ін, де ваджра 
зброя бога Індри - перун. громова стріла, булава, а ін - суфікс при¬ 

належності до чогось або наділеності чимось, тотожний суфіксові 
ин в українських прізвищах і назвах. За цим же зразком утворені й 
імена-епітети Вішну й Крішни: Іадін "Булавник" і Чакрт “Дисківник” 

та ІІІіви - Шуяін “Тризубник". Інші імена Індри з ваджра: Ваджрадга- 

ра “Ваджродержсць" (дгара споріднене з укр. держати). Ваджрахас- 

та "З ваджрою в руці" (хаста “рука" споріднене з укр. кисть), таке 
ж значення мають і Ваджрабаху та Ваджрапані (баху і пані теж “ру¬ 

ка"), Ваджраюдга “Озброєний ваджрою" (аюдга “зброя; озброєний"), 

Ваджрамушті “Стискаючий ваджру" (мушті "жменя, кулак"), Вадж- 

раджіт “Ваджрозвитяжний" (джіт “переможний, звитяжний", відби¬ 

те в давньоукраїнських іменах як Жит), Ваджрендра "Владика вадж- 

ри", де санскр. індра означає не тільки “Індра" а й “цар. владика" 

Вайрівіра "Ворогозвитяжник" - ім’я сина царя Дашаратхи. де 
вайрі “ворог", віра “герой, богатир". Дашаратха - батько царевича Ра¬ 

ми. сьомої аватари Вішну і героя давньоіндійської епічної поеми "Ра- 

маяни”. яка сюжетом (мотив переслідування оленя) і деякими архаїч¬ 

ними звичаями (випробування вогнем, вибір дівчиною чоловіка) пе¬ 

регукується з українськими фольклором і обрядами. 

вайшУ “селяни” - третій стан давньоіндійського суспільства 
після брахманів і кшатріїв. селянство. Назва сходить до санскр. віша, 

вчи “усі. громада, народ" з ним споріднене давньоухр. весь "село", від- 
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биге в українських назвах Вишпіль і Вииігород. Колір стану - жовтий, 

покровитель - бог Вішну, у "Велесовій книзі" Вишень, Вишній, Всснши- 

ній, земними втіленнями якого (сьомим і восьмим) є Бллсідева-Білобог 
і Криина-Чорнобог - імена всіх трьох відбиті в українських прізвищах 
і назвах. Основну масу повноправних вільних общинників складали 
вайип - переважно землероби й скотарі, від них надходили необхідні 
кошти на утримання державного апарату, жерців і знаті, вони - осно¬ 

вна податкова верства. Рівних прав із брахманами й кшагріями не ма¬ 

ли. проте в економічному плані були цілком самостійні, мали право 
володіти землею і відігравали значну роль у державному управлінні. 

Вони постачали переважну масу пішого війська для ополчення, хоча 
провідною військовою силою були загони (дружини) добре озброє¬ 

них і підготовлених воїнів кшатрпв. Про високий статус вайш'їв у ве¬ 

дійську епоху свідчать згадки про них поряд із кшагріями. 

Вандана “Славна", “Славлена" - відома річка в пуранах. назва 
якої сходить до дієслівної основи важ) “славити, величати, підноси¬ 

ти", від якої утворено низку високостагусних ЧОЛОВІЧИХ І жіночих 
імен. У басейні Дністра с річка Веноичанка, де й річка Спавська й по¬ 

тік Слов'янки. на Иіпмичині село Вендичани. Дослідники співвідносять 
Всндичапку з гідронімом Виїдав»і в басейні Лаби на крайньому заході 
полабсько-слов'янського масиву (кім. МсіиІІатІ). На їхню думку, оби¬ 

дві назви відбивають глибинні венелсько-словянські взаємозв'язки. 

І звертають увагу, що зі словотвірного погляду древанська (древлян- 

ська) Віндава перегукується і з річкою Русава біля Вендичанки в тій 
же системі лівобережного Дністра. У Криму біля Алушти - річка Не- 

четь (певно, з Вснедь), де й річка Слов'янко, у басейні Дунаю - потік 
Вандріча і гам же річки Славець, Славець Великий, Сливка, Слиичик, 

Словенець. У басейні Дніпра гідронімів на Венд нібито не виявлено, 

але є річки Слабинка (притока Росі), Славута (притока Ужа), Слоисч- 

на (притока Прип'яті) й народно-пісенне означення Дніпра - Славу¬ 

та, Славутич-Словутич. Річки Славута й Словечна - на Житомир¬ 

щині. де в давньому селі Троянів з поселенням III тис. до н.е., засвід¬ 

чене прізвище Всндер. Через село Троянів і прізвище Вендср у ньому 
перекидається місток до венедів венетів і Трої (йор. Тростина в істо¬ 

ричній топографії Києва). Маємо цілком певний паралелізм: в ареа¬ 

лах з гідронімами на Венд-Ванд-Вінд засвідчені й гідроніми на Слав- 

Слов. Що навряд чи випадково і промовляє за значеннєву тотож¬ 

ність основ Венд і Слав. Близько 1200 року польський хроніст Вінсси- 

ти означив Віслу назвою Уатіаіиі. з якою пов’язав і польське жіноче 
ім'я Ванда, а під 1518 р. засвідчено топонім Уииііса - одна з найпізні- 
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тих фіксацій пруської (боруської) особової назви Уігиііко. У Польщі 
на початку XVI ст. згадується село Уииііса (нині Воловно Ольштин- 

ського повіту), що підтверджує нобугунання топонімів на Венд-Вінд 
і на польських теренах. Тож етнонім вснсдивснди самоназва, інакше 
навряд чи слов'яни подібним чином називали 6 своїх дітей, річки й 
осідки. Тому венеди - така ж самоназва, як і слов'яни та сколоти. 

вчндчна мала. вчндана-мчлікч, вчндинч-вчра “славильїіий- 

величальний вінок-гірлянда" - санскритський термін на означення 
вінків, гірлянд чи просто жмутів зеленого листя, якими заклечують 
браму, ворота або двері з нагоди снята, врочистої події чи вшануван¬ 

ня почесного гостя. Терміни утворені відсанскр. вандина "величання, 

славлення" яке, в свою чергу, сходить до дієслівної основи ванд "сла¬ 

вити, величати, підносити", та мала-маяіка-вара “вінок, гірлянда" Є 
чоловіче та жіноче ім'я Вандана й однойменна давня річка в Індії. 

Вандін "Славитель" - мудрець, переможець у словесних двобо¬ 

ях. "Махабгарлта" мовить, що під час жертвоприносин царя Джанаки 
(батько Сіти - героїні "Рамаяни" и дружини царевича Рами, взірець 
відданості й подружньої вірності в індійців) змагалися у мудрості й 
красномовстві вчений брахман Аштавакра й Вчндін - придворний 
співець. Ім'я утворене від санскритської дієслівної основи вино ‘сла¬ 

вити. величати" і суфікса їй, властивого як українським (Ьчтурии, Чи¬ 

гирин. Мч/іин, Пирятин, Коіятин, Снятин. Ядутин), так і польським 
нашим (воєводства Біскупін, Гарволін, І ловиш. Кротоиіин, Ольштин. 

ІІольчин. ІІІиишн, Вілвчин). який означає володіння або наділсність 
чимось. З основою ванд споріднений етнонім вснди-вснсди, що його 
мала слов'янська людність. Джерела 1-У сг. повідомляють, що вене¬ 

ди - численний народ за Віслою. між Вснедською затокою (Ьалгій- 

ське морс) й Вснедськими горами (Карпати). Відомий чеський учений 
Людні к Мі дерле теж не сумнівається, що венсди-всиди ІІлінія, Таци- 

та. Птолемея, Иордана. Прокоти і пізніших істориків завжди були 
слов’янами. Бал тійські венеди, як на Л.Нідерлс. безумовні слов’яни, і 
наводить вагомі докази цього. По-перше, у МІ ст. вони займали ту са¬ 

му територію, яку в VI ст. займали й слов'яни. І Іо-друге. назву \\'сіи1сп, 

VУііиіен упродовж усієї історичної епохи німецька мова зберігає як за¬ 

гальне означення слов'ян. Аби відрізнити давні слов'янські села від 
своїх, німці називали їх жгиііісН, *етІі$сІі “вснсдськГ. Йордан, який 
перший дав початкову історію слов'ян, каже, що назви вснди-вснсди 
й слов'яни означували тон самий народ, і сам навперемін вживає їх. 

Тобто принаймні на VI ст. тотожність венедів і слов'ян ніяких сумні¬ 

вів не викликала. Проте Нідерле схильний гадати, що назва венсди- 
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венди не слов'янська, а чужомовна. Але як у такому разі пояснити, що 
у "Велесовій книзі" (IX ст.) слов'янські князі мають імена Венд і Вен- 

деспав, що в поляків поширене жіноче ім’я Ванда, а основа венд-венед 
відбита в українських і слов'янських назвах. 

Отож назви венеди й слов'яни-слав'яни - семантичні двійники 
й несуть однакове значення “славителі, величальники, слав’яни". Що 
дивовижно перегукується зі словами “Велесової книги" про те, що 
“ми - слов’яни, руси, які богам славу співають, і тако суть слов'яни то¬ 

му" Чим підкреслюється і праведність слов'ян-слав'ян-ненедіврусів, 

і неабияка роль волхвівської верстви у них. “Велесова книга" оповідає 
про братів Славена й Скіфа, що Славен подався на північ, а Скіф ли¬ 

шився біля моря, що Скіф мав сина Венда. у якого був онук, володар 
південних степів. Жіночий варіант імені Венд - Венда '‘Слава’’. “Слав¬ 

на, Гідна хвали", згодом Ванда, особливо поширене в поляків. Та ж 
"Велесова книга" знає руського князя IV ст. Вендеслава, а також "мо¬ 

лодшого Вендеслава". Коли руси зазнали поразки від готів Гсрманарі- 

ха. котрий підступно вбив Буса-Божа й сімдесят його воєвод, “ ..по¬ 

встав молодший Вендеслав. і зібрав русь. і повів на них, і того разу 
розбив готів". З чого виходить, що був і старший (певно, давніший) 

Вендеслав. Це ім’я можна тлумачити як Славослав. тобто "Славний 
славою” (пор. укр. славословити). Цікава й згадка аль-Масуді. котрий 
у землі нолинян (Валінана) одного з князів називає Вандж-Слава. що, 

певно, арабська передача імені Вендеслав. 

Вандініка "Славна". Вандіта “Славлена". Вандья "Гідна слав¬ 

лення”, "Достойна величання" - індійські жіночі імена, що сходять 
до санскритської дієслівної основи ванд “славити, величати, підноси¬ 

ти", від якої утворено низку високостатусних чоловічих та жіночих 
імен і з якою споріднений етнонім венди-венеди. Якую були чолові¬ 

чі слов'янські імена на Ванд-Венд, то були і їхні жіночі варіанти, як те 
бачимо на слов’янських та індійських прикладах: Горислав і Горисла- 

ва, Мирослав і Мирослава, Віслав і Віслава, Вішравас і Вішрава. Таким 
ім’ям є польське Ванда “Слава. Славна. Славлена" Це тлумачення тим 
правомірніше. що своїх індійських двійників мають іще два польські 
жіночі імені - Ядві/а й Дочута. Перше ім’я споріднене з літописним 
етнонімом ятвяги, тотожного індійському етноніму ядави, родона¬ 

чальник яких - легендарний цар Яду. Ім’я Яду та ядавів-ятвягів від¬ 

билося в українських прізвищах Ядута-Єдута і Ядутенко-Єдутснко, 

назвах Ядути, Ядутин, Ятва, Ятвіж, Ятвяги, Ятвязь та ін. € подібні 
назви і в Польщі. Щодо жіночого імені Данута, то інша назва ядавів- 

ятвягів - данави-дайнови. 
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Варанавата - давня назва сучасного міста Барнава, за 35 км 
від міста Мірут у штаті Мадг’я-Прадеііі. “Махабгарата" знає: плем'я 
варами, яке. вважається, населяло область чи країну Варана (наго¬ 

лошене перше а) в Пенджабі. Привертає увагу, що було слов'янське 
плем'я варті (варнави) східніше ободритів на річці Варна. по сусід¬ 

ству з річкою Укра-Вакра, де жили укри-украни, які мають безпосе¬ 

редній стосунок до назви українці. Назву складають варапа+міпа. де 
вата - суфікс приналежності до чогось (когось) або наділеності чи¬ 

мось, тотожний українському суфіксу ватнії (жіночий варіант - ва¬ 

та). Тобто Варанавата означає Варанатів. Варанті. 

Варанасі (донедавна Ьенарес) - давня і нинішня назва одного з 
семи священних міст Індії, знаменитого й нині місця прощі. За нура- 

нами, розташовувалося біля злиття річок Варна (Варна) й Асі. через 
що й назва; за “Махабгаратою". стояло біля злиття річок Ганги й Ґомті. 

Інша назва річки Варни -Варанаваті. тому привертають увагу річка 
Вироновиця в басейні Південного Бугу і селище Вороновпцн на Вінни- 

чині, а компоненти ваті й виця в індійській та українських назвах то¬ 

тожні. Вважають, що Варанасі заснував цар Кашіраджа. що воно було 
столицею держави Каші, яка за часів Будди (VII ст. до н.е.) входила до 
держави Кошала, з якої походив царевич Рама, герой "Рамании”. Звід¬ 

си й друга назва міста Варанасі - Каші. 
Вараха “Вепр" - третя з десяти земних аватар втілень бога Ві¬ 

нілу. коли він у різних подобах сходить на землю і відновлює поруше¬ 

ні лад і справедливість. У третій своїй аватарі він у подобі велетен¬ 

ського вепра пірнув на дію океану, іклами підійняп затонулу під час 
потопу землю і утвердив її так. щоб вона ніколи більше не занурилася 
знову. Через це й самого Вішну називають Вараха (іранська форма - 

Вараз, Гураз) й Варахадева "Вепробог". Від вараха утворені імена Ва- 

рахака “Вепроподібний" Варахадатта “Даний Варахою-Вішну", 8л- 

рахашрін/а “Вепроіклий". Варахакарна "Вепровухий". Жіночий ва¬ 

ріант імені - Варахі “Веприна" мас Пакшмі. дружина Вішну - боги¬ 

ня щастя, багатства й сімейної злагоди, тотожна балтійській Дайме 
й давньоукраїнській Ладі. Прикметно, що на означення Дніпра авто¬ 

ри У-Х ст. дають назву Варух, а у водозборі Дніпра багато "вепрячих" 

і “кабанячих" гідронімів. Та й давню назву Ллнлпер творять дан+апер, 

де дам “ріка", апер “самець, вепр. бик". Тобто Дніпро-Данапер у тако¬ 

му разі означає Самсць-ріка, Вепр-ріка. Бик-ріка. Пор. у Вірменії річку 
Раздан, утворену від Вараз-дан “Вепр-ріка" де початкове Ва відпало й 
слово прибрало форми Раздан. 

Вараха.міхіра “Вішну і Мітра”, “Вепр і Сонце" - давпьо-індійсь- 
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кий астроном і астролог Пі ст., якого індійська традиція вважає одні¬ 

єю з дев’яти перлин при дворі знаменитого імператора Вікрамадітьї; 

ще однією такою перлиною гам був знаменитий пост і драматург - Кіі- 

лідаси. Ім’я складають вариха+міхіра. де Вараха - одне з імен Віїину. а 
Міхірп - різновид імені Мітра. Іран. Міхр. Мітра у ведійські часи був 
божеством Сонця і Мирного Договору, тож Міхірп-Мітра означає і 
"Сонце"; на слов'янському грунті воно має форму Мир і відбите в низ¬ 

ці високостатусних давньоукраїнських двоосновних імен і назв. 

Виріши, Варіиі “Владика вод” - ім'я бога моря і водних просто¬ 

рів Варуни, тотожного давньоукраїнському Дажбогу. грецькому ІІо- 

ссйдону, іранському Ахурамазді й скіфському Тагимасаду. Санскр 
ішаіиі у ньому - “владика, бог”, а вирі - “вода", відбите в печенізько- 

гуниських назвах Вир. Варом. Варух на означення Дніпра. Перський 
варіант - Баріш. 

Варіишпрія “Дощолюб" - чоловіче ім'я, первісно означувало 
птаха чатаку, який невимовно радіє настанню дощового сезону. Ім’я 
складають виріши “дощ’Ч/ірія. де прія споріднене :* укр. приязнії, при¬ 

ємний, приятель і тотожне люб у слов'янських і давньоукраїнських 
двоосновних іменах ІДобролюб, Миропюб. Ьоголюб) і термінах (книго¬ 

люб. аинолюб, працелюб). 

варни "стани ’ - чотири верстви давньоіндійського суспільства, 
за міфами, постали з частин тіла ІІерінолюдини-ІІуруиіі. якого боги 
принесли в пожертву на початку світу: жерці-брахмани постали з йо¬ 

го вуст, кшатрй-воїни - з рук. вайим-селяни - зі стегон, а иіудри, за¬ 

лежні общинники - зі ступнів. За буддійськими й джайнськими дже¬ 

релами, спершу з'явилися воїни, потім - селяни, а годі жерці й иіудри. 

Давньоіндійські "Закони Ману", приписувані прабатькові людства 

Ману, мовлять, що чотири стани походять від божественних мудре¬ 

ців. синів Ману: брахмани - від Ьгріґу (Каві), кшлірії - від Анґіраса. 

вайіп’ї - від Пуластьї, шудри - від Васіштхи, нащадки якого носили 
"оселедець". Ману - син бога-творця Ьрахми. що уособлює в тризу¬ 

бі праве вістря. Індійські джерела стверджують, що є 4 категорії лю¬ 

дей. залежно від виду діяльності: брахмани зайняті науками (вчать¬ 

ся і навчають), кшитріі- військовою справою, управлінням держави, 

судочинством, вайш’і - землеробством, торгівлею, шудри - ремесла¬ 

ми й слугуванням у трьох вищих станін, загальна назва перших і рьох 
станів - арії, бо вони відбували посвячеііня-упанаяну. тобто ніби на¬ 

роджувалися вдруге, вже духовно. З часом вайш’ї перетворилися на 
прошарок купців, торговців і лихварів, а шудри стали землеробами й 
ремісниками. Санскр. варна дослівно означає “колір, забарва" кож- 
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на суспільна верства має свою барву: із брахманами асоціюється бі¬ 

лий колір, що символізує святість і чистоту, з кшатріями - червоний 
що символізує енергію і рішучість, з вайнґями - жовтий, тобто поєд 
напни білого й червоного кольорів, із иіулрами - чорний (пор. чернь' 
що за брахманським трактуванням символізує безбожність і темряву 
Чотиристановий суспільний поділ знали скіфи, отже, й давні україн 
ці. про що пише Геродот. коли переповідає скіфську легенду про 40 

тири магічні предмети, які впали з неба й далися до рук наймолодшо 
му з трьох сипів Таргітая - Копаксаю, який і етап першим скіфським 
царем, родоначальником скіфської царської династії. Кожен магіч 
ний дар символізує один із чотирьох суспільних станів: чаша - жер 
ці в. сокира - воїнів, плуг - землеробів, ярмо - залежних общинників 
Тож чотиристановий поділ знало не тільки давньоіндійське й давньо 
іранське суспільство, а й скіфське та давньоукраїнське, бо навіть су 
часів! українські прізвища відбивають усі чотири індоіранські термі¬ 

ни на означення цих станів. 

Варуна - ведійське божество, у “Рігведі" невіддільне від Міт- 

ри. обоє разом уособлюють цілокупність всесвіту - Варуна темний, 

а Мітра світлий бік його. Тотожний іранському Ахурамазді, грець¬ 

кому Поссйдону. скіфському Тагимасаду й слов’янському Дажбо- 

гу, бог-охороиець західної сторони світу, божество водних просто¬ 

рів. покровитель воїнського стану - з ним ототожнюються князі й ца¬ 

рі. коли посвячувалися на князювання чи царювання. Йому жертву 
ютьтварин-самців темної масті, він темний, чорний, тому ім’я Варуна 
споріднюється з укр. вороний, численні річки з компонентом Ворон 
розсипані по всій Україні. Сюди ж стає і Вороніж, і бусові врапи "би¬ 

ки норомГ зі "Слова о полку Ігоревім" А взагалі Варуна пов’язується 
з темними водою і биком, санскр. вар. варі "вода" відбите в назвах 
Вар, Варом, Варух на означення Дніпра. Варуна. як і Врітра - син Ди¬ 

му “Потік, Річка", яка уособлює первозданні води й тотожна давньоу¬ 

країнській фольклорній Дані, теж пов'язаній із водною стихією. Тож і 
Дажбог - син Дани. він - головне божество у древлян, тоді як головне 
божество полян, тотожних ведійським пуру-паураоам - Індра-ІІерун. 

Тобто Варуна давніший за Індру. 

Варунамітра "Варуна і Мітра" - сукупне ім’я, складене з імен 
двох найважливіших ведійських божеств, які відбивають двоїсту (ди¬ 

хотомічну) структуру світу, магіко-юридичну функцію давньої пле¬ 

мінної організації. Цю функцію і втілюють Варуна й Мітра. Вони про¬ 

тиставляються одне одному як темний і світлий, нічний і денний, 

причетний до води й причетний до вогню, пов’язаний із місяцем і 
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пов’язаний із сонцем, індивідуальний і колективний, жіночий і чоло¬ 

вічий, земний і небесний. До них звертаються, як правило, в двоїні, 
з’єднуючи обидва імені в одне Варунамітрав або Мітраварупав, аби 
підкреслити їхню нероздільність і нерозривність. Ім'ясполучення Ва- 

рунамітра й Мітраварупа відбиває найпростішу й найдавнішу .мо¬ 

дель снігу, де Варуна уособлює земний світ, а Мітра - небесний. Ім’я 
Володимир, найполулярніше в слов'янському світі, яке мали аж 18 

представників династії Рюриконичів - слов'янське відбиття імені Ва- 

руннмтіра. У них компоненти Варуна й Вопод. мітра й мир тотож¬ 

ні, причому тотожні не тільки фонеіично, а й етимологічно. Тобто ці 
компоненти мають спільне походження і однакове значення. Ім’я Во¬ 

лодимир на різних рівнях і в різних контекстах може тлумачитися по- 

різному, бо архаїчна лексика, над то стосовна релігійного культу й ри¬ 

туалу, багатозначна. Так, на планетарному рівні ім'я Володимир може 
тлумачитися як Місяць+Сонцс. на рівні стихій - Вода ♦ Вогонь (у "Ріг- 

веді”, зокрема, мовиться, що коли при договорах і угодах у свідки за¬ 

кликають Варуну, то клянуться при воді, а коли Мітру - то при вогні). 
Тож ім’я Володимир має і свій барвний рівень, свою кольорову сим¬ 

воліку, яка випливає із тлумачення імені Володимир як Вода^Вогонь, 

тобто Синій*Жовтий. А цс кольори нашого державною прапора. 

Варша "Дощ, Нора, Рік. Хмара” (пор. рос. Оолак) - чоловіче 
ім’я, його мав, зокрема, вчитель відомого граматиста, лексикографа 
й поста, однієї з 9 перлин при дворі знаменитого царя Вікрамадітьі 
- Вараручі. Жіночий варіант імені з наголошеним останнім а озна¬ 

чає "Дощова хмара”, "Дощова злива”. "Дощовий сезон”. Санскр. вар¬ 

ша (синоніми варшана, варшанш) означає також "дощі, пора дощів, 
дощовий сезон" - один із 6 сезонів індійського календаря. ІІсршопо- 

чатково індійський календар ділився на три пори року: жарку, сиру 
й холодну. “Ваджасанея-брахмана” вперше згадує 6 пір року: иесна- 

васанпга, піто-грішма, аощі-варша. осінь-шл/шд, лнмл-хеманта й 
холоди-шішіра. На означення дощового сезону є і терміни варта- 

у/ха, варша-кала. варша-ратра. варша-самая, вариакя. варша-ріту, 

причому з ріту ‘‘пора року; сезон” споріднюється укр. літо. Тер¬ 

мін варша/ам "прихід-настання дощів” і варша-шарад "дощі-осінь" 

означують відповідно початок дощового сезону і період дощі-оеінь. 

варша-пула й варша-пратібандга (досл. “відсутність дощу") - "час¬ 

ті дощі” й "посуха", варша-вріддга "ростучий під дощем", а вариіопала 
(досл. “дощове каміння ") "град"; санскр. упала “камінь" споріднене з 
назвою напівкоштовного каменя - опал. Варшака-варшак. вариіука- 

вариіук, варшін, варш'я означають "дощовий, дощовитий", оарша- 
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мапак "дощомір", вариіа-гу "жаба" досл. “гукальниця дощу” У мові 
хінді наведеним санскритським прикладам відповідають барсат “се¬ 

зон дощів", барсаті, барсіла “дощовий, належний до сезону дощів", 

барсаті пані “дощова вода", барсау “дощова (хмара)" барасна “йти до¬ 

щеві. зрошувати; бути достатку", барсана "поливати, оббризкувати”, з 
якими виявляє очевидну спорідненість назва Бористен. Варта може 
означати й “сім'я" що видно з означень євнуха варта-дгара й варта- 

вара, досл. “тримач сімені"; варта має і значення “рік" - воно при¬ 

сутнє в рос. сверстник "одноліток, ровесник". Має варта і значення 
“країна". У давнину Індія називалася Варта, Бгарата або Вгаратаар- 

ша "Країна бгаратів", де бгарати плем'я, згадуване ще в “Ріґнеді". Су¬ 

часна назва країни індійськими мовами - Вгарата. 

І Ірисвійна форма Варта утворена від Нрііиа, тобто Варта озна¬ 

чає "Врішин", “Син-Нащадок Вріши". “ВрішиїГ Оскільки найважли¬ 

віші індійські божества означуються Вріша “Бик, Самець" то Варта 
може означати й “Син Шіви-Індри-Вішну-Крішни-СурТ. а при озна¬ 

ченні множинної сукупності матимемо варшава "Варшави", “сини- 

нащадки Шіви-Індри-Вішну-Крішни-СурТ*. Санскритська дієслівна 
основа вріш-варш причетна до винятково важливого й розлогого ко¬ 

ла понять небо-бик-дощ-звмля-корова-зрошення-запліднення-врожай- 

багатство-добробут-лад. Лад упорядкований, справедливий і пра¬ 

ведний. Його уособлює бик-тур - у давніх уявленнях втілення дос¬ 

коналої краси, нездоланної могутності й божественності, наділений 
свіготворчими якостями, опора й захисник світоладу, закону, непо¬ 

хитності космічних процесів, моральних, етичних, суспільних і ре¬ 

лігійних устоїв. Як на опорах тримається міст, так і сніт тримається 

на бикові-законові-ладові. Мостова опора в українській мові бик, що 
й сходить до давніх уявлень про бика - опору світу. В українців бик 
- символ творення, парубок, віл - чоловік, телиця - дівчина, коро¬ 

ва - жінка, земля. На таку символіку багаті весільні пісні й весіль¬ 

на обрядовість українців, фольклор. Край чи країна, назва якої міс¬ 

тила значення "бик" вважалася праведною і чеснотливою. Північне 
Причорномор’я, отже, й Україну, давні астрогеографія ні карти розмі¬ 

щують під знаком Тельця, по-латинському Таигиі, по-санскритському 
Вріт, по-слов'янському Вяес-Велес. Тобто під знаком Тура-Вика. 

Варша/ірі "Гора Варта". "Дощова гора", "Бичача гора" - в ін¬ 

дійській міфології гірський хребет, що нібито відділяє різні частини 
світу. Назву складають варша+/ірі, де лрі тотожне українському го¬ 

ра, а варта, окрім значення “дощ", може бути й присвійною формою 
від вріт “самець, бик" і означати "бичачий". Тож Варша/ірі дослівно 
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означає “Бичача Гора", синонім назви - Варшапарвата (санскр. пар- 

вата “гора"). А цілком реальна гірська система Гавр "Бик” тягнеть¬ 

ся віл Північного Причорномор’я до Індії. Кримські гори н давнину 
називалися Таврські або Тавр. З назвою Варшагірі, очевидно, співвід¬ 

носне українське прізвище Всршигора. 

Варшамада “Захмелілий від дощу", “Павич” - чоловіче ім'я. Де 
мада “захмелілий, сп'янілий" сходить до дієслівної основи мад "хме¬ 

літи, п'яніти" звідки й мада “хмільний напій", споріднене з укр. мед 
інор. давньоукр. меди). 

Варшандгара "Дощова хмара", “Дощодержець’’. “Тримач сімені” 

- ім'я мудреця ріші. В імені дгара “держатель, держені." споріднене з 
укр. держати, а варшан, окрім значення дощ. може означати й сім 'я. 

Варшікі “Дощовиця" - жіноче ім’я. Також назва рослини 
Іттіпит $атЬас. 

Варишся “Належний до врішиіїв". “Врішиійський" - ім'я Кріїн- 

ии. яке відбиває його причетність до племені вріиші. родоначальник 
якого - Вріиіні “Ярий". “Буйний" (досл "Як бик"), предок Крішни. 

Васіиітха “Найбагатіний" - один із семи ведійських мудреців- 

саптаріші, ототожнюваних із сузір'ям Великої Ведмедиці. Вважаєть¬ 

ся сином бога Варуми від ансари русалки Урваиіі, у "Рамаяні" - спад¬ 

коємний жрець Сонячної династії у царя Даінаратхи, батька Рами, ге¬ 

роя “Рамаяни", йому приписується створення 7-і книги “Рігведи". По¬ 

стійний суперник іншого ведійського мудреця Вішвамітри, обоє в 
різний час були жерцями у ведійського царя-арія Судаса, ім’я якого 
тотожне українському прізвищу Судас, похідне від якого - Сдасюк. 

Кпос пояснює його непримиренне суперництво з Вішвамітрою зазі¬ 

ханням останнього на його чарівну корову, яка сповняла всі бажан¬ 

ня. Давні джерела зазначають, що нащадки Васіштхи носили пасмо 
волосся на виголеній голові, тобто “оселедець" Ім’я Васіиітха озна¬ 

чає “Найбагатіний" і сходить до санскр. васа “багатий, щедрий" та су¬ 

фікса иитха. який надає прикметникові найвищого ступеня порів¬ 

няння і тотожне українському суфіксу ище в словах ревище, товпи¬ 

ще. іборищс. юрмище; цей же суфікс і в імені ІІІарміштха “Найсором- 

линіша’’, яке мала мати трьох синів і дружина царя Яяті, батька Ялу, 

родоначальника ядавів, тотожних літописним ятвягам. Санскр. ва- 

су означає і "багатство, добро, статки" й "земля, держава". Від нього 
утворене санскр. васура. васур “багатий" або "наділювач багатством" 

(пор. українське прізвище Васюра). з вису споріднене грец. василевс- 

базилсос “цар" та укр. Василь. Із васу “земля, багатство" творяться 
терміни із значенням “цар. правитель", які стали високостатусии.ми 

112 



чоловічими іменами. Ім’я Васудсва 'Ьог багатства" або “Владика зем¬ 

лі" мав. зокрема, батько Крішни і його старшого брата Баладеви. різні 
імена яких широко відбиті в українських прізвищах та назвах. 

Вчсудгаріні '"Тримачка скарбів, багатств" - означення Землі, яке 
складають санскр. вису “багатства, скарби "-кварті "тримачка, держа- 

іелька", споріднене з укр. держати. Інші означення Землі цього ж пла¬ 

ну: Засуди “Дарувачка багатств". Васудга “Виробииця багатств". Васу- 

маті “Повна багатств". Васудгара "Втілення багатств". Васура “Багата", 

“Щедра”. І сама Земля мас назви Лепри й Дгаріні - “Держателька". 

веди "священні знання" - найдавніші пам'ятки індійської літе¬ 

ратури, які датуються серединою II тис. до н.е., хоча описи астроно¬ 

мічних явищ, на думку деяких дослідників, дають підстави датувати 
деякі і імни у ведах X гис. до н.е. Веди здавна вважаються творами свя¬ 

щенними і предковічними, що існували досогворіння світу. Лише де¬ 

які з давніх мудреців-ріші удостоїлися почути їх. щоб потім повідати 
світові, тому інша назва вед - шруті “почуті", де труті споріднене з 
укр. спух, слухати. За приписами індуїзму, їх можуть слухати й вивча¬ 

ти лише представники трьох вищих суспільних станів - так звані арії 
або двічтароджеш (двіджа): брахмани-жерці, кшатрії-воїни та вайип- 

селяни. За змістом веди поділяються на чоіири збірники віршованих 
гімнів - чатурведи “чотири веди": "Рігвсда" “Самавсда". “Яджурведа" 

й "Атхарваведа". відповідно “Веда промонлянь-звернень (до богів)" 

“Веда пісиеспівів". “Веда жертовних висловів" і “Веда замовлянь". Чет¬ 

верта веда долучилася пізніше, тож основними визнаються три перші 
веди, сукупне означення яких - тріведа. Тобто три веди відносяться 
до найдавніших, вс/ийсько-кімсрійсько-трипільських часів. Три веди 
знали давні українці, що підтверджу»: “Вслссова книга", яка зберегла 
унікальний термін тривіди. З вед постали іиастри - священні книги, 

а оберігати шастри від еллінів і варварів клянуться таври-руси. жите¬ 

лі Херсонсса Таврійського (літописного Корсуня) ще в III ст. до н.е., у 
так званій Херсонській присязі. З веда в Індії пов'язано багато імен і 
термінів, зокрема, прізвища Двіведі, Тріведі й Чатурведі, які первісно 
були термінами на означення людини, яка грунтовно вивчила відпо¬ 

відно дві, три. чотири веди, були ніби її науковим званням, а згодом 
стали високостатусними брахманськими прізвищами. 

веді, ведіка “жертовник" - жертовний вівтар, який укривав¬ 

ся обрядовою підстилкою з трави дарбги (куші), на яку клалися під¬ 

ношення богам - ритуальні перепічки, каша, зерно тощо. Вважало¬ 

ся. що боги з небес сходять до цієї скатертини скуштувати своїх жер¬ 

товних страв. 
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Вена - нащадок Дгруви-ПолярмоТзірки, багько земного перніо- 

царя Прітху (див.), творця людської цивілізації. Міф оповідає, що в 
царя Анґи був єдиний син Вена, мати якого була дочкою Смерті, тому 
від матері він успадкував лиху вдачу й непомірну пиху. Після смер¬ 

ті батька він сів на престол і відразу пішов війною на сусідні країни 
й завоював їх. Він чинив людям усілякі кривди, а жерцям заборонив 
приносити пожертви богам; обурені брахмани накинулися на нього 
й зарізали гострими стеблами священної трави куша. У Вени не бу¬ 

ло дітей, а хтось мав правити країною, тож брахмани стали розтирати 
праву руку вбитого царя, і з неї вийшов чарівний і могутній юнак, не¬ 

мов сам бог Аґні. Його назвали ГІрітху, він зайняв батьківський пре¬ 

стол і вславився справедливим правуванням. 

Віданда “Могутня булава" - у "Махабгараті" батько царів Даи- 

ди й Дандадгари. Ім’я утворене з санскр. ві+данда, де ві - префікс, 
який надає основному слову (данда) вищий ступінь якості й означає 
"міцний, дужий, могутній, славний", а данда - "кий. булава, жезл, ски- 

петр”. Тобто Віданда означає "Могутній кий", "Славна булава". 

Відарбга "Дарбгославна"- інша назва країни Ьгоджа, де правив 
Бгішмака, батько царівни Рукміні, дружини Кріпіни. яку він викрав з 
її сваямвари (див.). Назва розкладається на Ві+дарбга, лс дарбга - свя¬ 

щенна трава з гострим листям, схожа на осоку, неодмінна при жер¬ 

товних відправах, інша назва якої - куша. А ві у санскриті - префікс, 
що посилює значення основного слова, тобто дарбга, як в укр. видат¬ 

ний, визначний, винятковий. У санскриті основне значення дієслівної 
основи дарбг "з'єднувати, зплітати. зчіплювати", що навіює на згад¬ 

ку дараби - зв’язані плоти зі стовбурів дерев, які сплавляють по гір¬ 

ських річках у Карпатах. Оскільки санскр. р часто-густо відповідає 
слов’янському л/в (санскр. пурна - рос. полньїй - укр. повний, діргха 
- допгий - довгий, врік - вояк - вовк, шарк - толк - товк), то санскр. 

дарбг на слов'янському грунті прибирає форм далб-долб-довб. Водно¬ 

час ця основа виявляє неабияку подібність з назвами Здолбунів. Здо- 

вбиця, Довбичка, Долобське (озеро в Києві, де 1103 року відбувся з’ізд 
києворуських князів); цілком можливо, що озеро назване Полабське 
через те. що його береги були рясно зарослі осокою-дарбгою Чис¬ 

ленні факти відбиття священної дарбги в давньоіндійських іменах і 
назвах, обрядах і ритуалах засвідчують її виняткову роль в уявлен¬ 

нях стародавніх індійців. Тому й не дивно, що вона відбилася і в на¬ 

зві Відарбга. яка означає "Край благословенної дарбги”. “Країна свя¬ 

щенної дарбги". “Країна, славна дарбгою" Втім, слід сказати, що дея¬ 

кі індійські джерела пояснюють назву Відарбга як “Розплетена", маю- 

114 



чи на увазі, що основа дарбг має і значення "плести, вити”, а префікс 
ві- може бути префіксом від’єднання, тотожного українському від у 
відокремити, від'єднати, відійти. Проте для такого тлумачення бра¬ 

кує переконливого вмотивування, тому його відносять до "народної 
етимології". Тоді як пов’язування назви Відарбга зі священною тра¬ 

вою дарбгою знаходить переконливе й різнобічне вмотивування. І 
якщо назви дарбги-дапбги й дуліби споріднені, то й царівна Рукміні, 
виходить, дулібка. Її батько Бгішмака царював у дарбгів бгоджан. а 
ім’я Вгіиімака тотожне українському прізвищу Буиімака. Отож має¬ 

мо кілька показових подвійних тотожностей: одна країна має дві на¬ 

зви - Ьгоджа і Відарбга-Дарбга. людність цієї країни теж має дві на¬ 

зви - бгоджібгоджани й дарбги-далбги, де останнє має дивовижний 
перегук із двома літописними назвами на означення людності одного 
й того самого ареалу: Волині - бужани й дуліби. ще одна, третя назва 
яких волиияни. А на Волині маємо могутній індоарійський пласт у то¬ 

понімах і гідронімах, зокрема, пов’язаний із ятвягами й Крішною. що 
відбили волинські назви Ятвяги. Ятвязь, Рахмани, Гупали. Пульмо, 

Шацьк та інші. Столиця Бгоджі-Відарбги-Відалбги-Далбги називала¬ 

ся Кундін. а в ареалі Волині було історичне місто Кудин. Тож усе сказа¬ 

не не такс вже й неймовірне, бо ці численні факти не поясниш випад¬ 

ковістю чи простим збігом. 

відарбги - сказане (пив.Відарбга) дозволяє співвіднести індій¬ 

ське дарбги-далбги з давньоукраїнським дуліби на теренах історичної 
Волині, де згодом згадуються також бужани й волиияни. Причому од¬ 

ні дотримуються думки, що дуліби, бужани й волиияни - одне й те 
саме плем’я, яке в різні періоди виступає під різними назвами. Інші 
ж мають їх за абсолютно різні племена, іцо змінювалися на цій тери¬ 

торії. І пролити світло на цю й досі нерозв’язану проблему допома¬ 

гає "Махабгарата". дані якої виявляються цікавими і значущими: во¬ 

ни промовляють за те. що дуліби-бужани-волиняни - три різні озна¬ 

чення тієї самої людності. 

вінаяки - індійська міфологія знає дві групи (зичливих і незич¬ 

ливих) божеств нижчого рівня і двоїстої природи, які чинять людям 
перепони й водночас усувають їх. Індійські тексти УІІ-У ст. до н.е. 

мовлять, що вінаяки вселяються в людину й прирікають її на невда¬ 

чу - царевич не отримує трону, дівчина не виходить заміж, заміж¬ 

ня жінка не народжує дітей, полководець не знає перемог. Умилости¬ 

вити вінаяків найкраще редискою-мулдкл й солодощамн-модака. Ва¬ 

тажок вінаяків - слоноголовий бог Ганеша. Ганеш (пор. укр. прізви¬ 

ще Ганиш), син Шіви; він бог мудрості, покровитель учнів і студентів. 
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усувач перепон і має ім'я Вінаяк. Уявлення про добрих і злих духів, 
що складають почет Шіви. відоме Давній Україні. Ка Молдаванці в 
Одесі знайдено напис III сг. з іменем Ьутанат, якому відповідає інд. 
Бгупшнатх “Владика бгутів", де бгути - добрі її злі духи, що склада¬ 

ють почет бога Шіви. А бгути - інша назва вінаяків. У санскриті віни¬ 

чка, вінаяк означає “усувач. позбав ник". 

Віраратха “Богатирська-Геройська колісниця" - воїнське ім'я, 

де санскр. віра (хіиді вір) означає “воїн, богатир, герой", ратха - “ко¬ 

лісниця". Ніра “Герой. Богатир" - одне з імен Крішни й компонент в 
імені його старшого брата - Бапавіра (хінді Бапвір, исндж. Балбір) 

“Могутній герой", відбите в козацьких прізвищах Кичбср, ІПслбир, 

Бапвір. Бапьвір. Бапбир, Бапбиренко тощо. 

Віиівамітра “Мігра-Сонце-Мир світу" - ім'я ведійського 
мудреця-рипі. Йому і його нащадкам приписується створення 3-ї 
мандаті (книги) “Рігведи”. За народженням воін-кшатрій. але ревним 
подвижництвом досяг статусу брахмана (жерця) і став одним із 7 ве¬ 

ликих ріші (махарпиі). Він наставник-гуру царевича Рами в “Рамая- 

ні”. відомий своєю затятим суперництвом з іншим знаменитим ведій¬ 

ським мудрецсм-ріші - Васіштхою. Ім'я складають впива+мітра, де 
віиіва - “світ", мітра - “бог Мітра". Оскільки у ведійський період Мі¬ 

тра був богом Сонця і Мирного Договору, то ім'я можна тлумачити і 
як "Сонце світу". "Злагода світу". На слов’янському ірунті Мітра має 
форму Мир, яке відбите в численних давньоукраїнських іменах і на¬ 

звах. Вішвамітра відповідає слов'янському імені Вссмир. В іранській 
формі Аспамітхар ім'я Вішвамітра засвідчене на ге|>енах України в 
боспорських написах ІУ-ІІІ ст. до н.с. 

Вішвапапак “Захисник світу" - індійське воїнське й царське 
ім’я, яке складають вішва*палак. де виива - “світ *, палак - "захис¬ 

ник. оборонець, воїн, князь, цар", в основі якого дієслівна основа пап 
“охороняти, захищати, берегти" наявна в скіфському етнонімі папи, 

слов’янських етнонімах поляни й поляки, назвах Пала. Напунь і ІІала- 

кій, військових термінах полк, полковник, полководець. Семантично- 

етимологічний двійник імені Вішвапалак - слов'янське князівське 
ім'я Святополк: у них другі компоненти мають спільне походження й 
однакове значення, а перші - семантичні двійники, бо Свят у ньому 
не від святий, а від світ (польське інші). Тобто й Святополк означає 
“Захисник світу". Сюди ж стає і ім’я Ярополк - теж князівське. 

Вішваратха “Колісниця світу" - ім'я батька мудреця Ґадгі, 
який, у свою чергу, був батьком мудреця-воїна Вішва.мітри. Ім’я скла¬ 

дають віиіва+ратха, де віиіва означає "все; світ" ратха - “колісниця 
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Вішвашривас “Славний на весь світ". “Світослав" - воїнське 
ім’я, яке складають санскр. віиіва+іиравас. де віиіва - “все. світ" тра¬ 

вм - "слава" Його семантично-етимологічний двійник - давньослов'- 

янське князівське ім’я Святослав, ае свят “світ" (польське ямїі/), спав 
“славний, знаменитий" Тож і Святослав - "Славний па весь світ" 

"Снітославний", "Світослав" Тобто в іменах Вішваїиравас і Святослав 
(точніше. Світослав) компоненти шравас і слава - двійники етимоло¬ 

гічні. а Вішва і Свят(о) - семантичні. 

Вішнупур “Місто Віїину" - місто її Індії, яке маг в Україні, на 
Черкащині, свого двійника - Нишпопіль. Санскритському пур, яке 
первісно означало “фортеця", тотожне укр піль у назвах Бориспіль. 

Виїипіль, Костопіль. Краснопіль, Миропіль. Тернопіль, Ямпіль, Трипіл¬ 

ля та ііі. Вішну уособлює в тризубі ліве, “земне" вістря і як Вишень- 

Вишній-Всевишній відомий "Велесоній книзі" Разом із ним згадується 
і Кришень, тобто Крішма - восьме земне втілення Вішну. якому в Індії 
присвячені численні Крпинапури “Міста Крініни" а в Україні не менш 
численні Краснополі. 

Вішнуратха "Колісниця Вішну" - Ґаруда, цар птахів і їздовий 
птах Вішну. бога-охоронця Землі й людей, який “Велесоній книзі" ві¬ 

домий як Вишень і який у тризубі уособлює ліве (земне, жіноче) ві¬ 

стря. Санскр. ратха - "колісниця" 

Вішнушакті “Сила Вішну" - ім'я-епітет Лакшмі. дружини Ві¬ 

шну, богині щастя, багатства її сімейної злагоди в індійській міфоло¬ 

гії, тотожної балтійській Дайме й слов’янській Ладі, де санскр. інакші 
означає "сила, могуть". Імена з цим компонентом, як правило, жіночі, 
хоча той же Вішну - чоловіче божество. Шакті в імені мовби вказує, 

що це дружина божества, його жіноча іпостась. 

вритая “обітники" - людність, серед якої не панують брахман¬ 

ські приписи, тобто обряди й звичаї. Цим терміном означуються чле¬ 

ни вищої верстви, тобто брахмани, які втратили свій статус через не¬ 

виконання очищувальних обрядів, а також нащадки, народжені від 
шлюбу жінки-кшатрійки й чолопіка-иіудрі. З точки зору ортодоксаль¬ 

них брахманів вони - безвірники, непрпведники. але могли віднови¬ 

ти свій статус через очищувальний обряд вратьястома. У науковій 
літературі вратьїв іноді розглядають як найрлиііиу хвилю арійських 
переселенців. Термін утворений з санскр. врита "обітниця, присяга, 

клятва"; у давні часи брата - обряди й урочистості на честь Вішну й 
і піни. 

вріка (хінді врік) “вовк" - у санскриті це слово означає не тільки 
"вовк", а й “корова" "кшатрій-воїіГ. "плуг", “булава" “блискавка" воно 
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активне у творенні індійських двоосновних імен і назв. Ім'ям Врікч 
означується Місяць і Сонце, його має низка міфологічних та епічних 
персонажів, серед них - син земного першоцарн ІІрітху; син Крішии; 

син царя Шури - одного з предків Крішни;син царя кекаїв, з яких по¬ 

ходила Кайкеї - дружина царя Дашаратхи, батька Рами. Лексема вовк 
відбита в Україні в численних "вовчих" прізвищах і назвах, особли¬ 

во гідронімах. Гсродот у V ст. до н.е., мовлячи про похід перського ца¬ 

ря Дарія на скіфів, каже, що той дійшов до країни тіссагетів. де течуть 
чотири великі ріки - Лік, О ар. Тонше і Орле, де грецьке Лік спорідне¬ 

не з Врік і означає “Вовк”. Річку Лік Геродот знає і в Малій Азії, де бу¬ 

ла країна Лікія. Він же мовить, що сина скіфського царя Спарганіта. 

прадіда знаменитого скіфського мудреця Анахарсиса, теж звали Лік. 

З чого видно, що Лік виступало як назва і як ім'я, що воно творило ет¬ 

ноніми й назву країн. І водночас засвідчує, що Лік - грецька переда¬ 

ча скіфського імені й назви, які в оригіналі звучали інакше. Грец. Ііко* 

тотожне індійському вріки-врік і рос. волк, укр. вовк, ссрбохорв. вук, 

англ. пч>//1 У грецькому слові початкове в відпало, як це має місце й на 
індійському (вріиіабга і рпиабга "бик”) і українському грунті (врожай 
і рожай, Владимир і Ладимир. Влидиелав і Ладислав). Тоб то назва Лік 
мала відбитися в українській гідроніми й антропонімії як Вовк. І ми 
справді маємо в українців численні прізвища Вовк. Вовчик. Вовчок. 

Вовчук, Вовченко. Вовчинеький. Вовчанівеький, Вовковинський, Вов- 

кого», Вовкобоїі. Вовкопіруо. Вовкович. Вовкеоич, Вовківськчй. Вовка- 

вецький. Вовковснко. Волконські (зросійіцсний український шляхет¬ 

ський рід) та ін. А ще Убийвовчснко. Убийвовк. якому відповідає ін¬ 

дійське Врікаган і укр. Воокобой, Вовкогон. Сюди ж стають і прізни¬ 

іца Лупивовк. Гопивовк, Убийвовк. Дидавовк. За цим зразком ут ворені 
прізвища Убийконь. Убийконенко. Убшікобилснко. Відомий Му раб¬ 

ський Шлях починався оїд Перекопу і йшов на північ, проходив між 
верхів’ями річок Молочні Води й Кінські Води, перетинав річку Вов¬ 

чі В(*ди. В Україні зафіксовано понад сотню "вовчих” назв, найбільше 
боліт - 39, ярів - 26. річок - 23. потоків - 17.струмків - 3. Якщо підсу¬ 

мувати ці "вовчі” річки, потоки й струмки, то їх буде 43. Подібних бо¬ 

літ і ярів - 63. Якщо ж до 43 "вовчих" річок додати 39 боліт з назвою 
Вовча, то вийде 82 назви. Чисту назву Вовк мають лише 2 річки: при¬ 

тока Південного Бугу і притока Лімниці (бас. Дністра), всі інші назви 
похідні від вовк. Впадає в око. що в басейні Сівсрського Дінця лише 1 

“вовча" річка Зате "вовчих" боліт і ярів - 43. що вдвічі перевищує су¬ 

марний показник по інших басейнах - 22. Натомість у басейні Дніпра 
мало "вовчих" боліт і ярів (ІЗ), зате найбільше річок, потоків і струм- 



ків - 20. У басейні Дунаю таких річок 13. Тож у басейнах Дніпра й Ду¬ 

наю ''вовчих" річок найбільше - ЗІ. 

У басейні Дніпра 33 “вовчі" назви (20 річок. 11 боліт. 2 яри). Сі- 
перського Дінця - 44 (19 боліт. 24 яри, 1 річка), Дунаю - 13 (всі річ¬ 

ки). Дністра - 9 (6 річок. З болота). Азовського моря - 7 (6 боліт, 1 річ¬ 

ка), Південного Бугу - 2 (річки). “Вовчих" ярів у басейні Сіверського 
Дінця - 24. тут незаперечна перевага Сіверського Дінця, як і з “вов¬ 

чими" болотами. Більшість боліт мають назву Вовча, що засвідчує: ці 
болота колись були річками або відносилися до басейну ріки Вовчої. 

"Вовчих" боліт обабіч берегів Сіверського Дінця приблизно порівну, 

з чого можна припустити, що Сіверський Донець - центр "вовчого" 

ареалу. Переважна більшість “вовчих" річок (потоків, струмків - без 
боліт) зосереджена в басейні Дніпра - 20. Дунаю - 13, Дністра - 6. 

Південного Бугу - 2. Сіверського Дінця і Азовською моря - по І. З 
чого й висновок, що басейни Дніпра й Сіверського Дінця - осеред¬ 

ок “вовчих" назв (77). що саме тут найбільше був поширений культ 
вовка. А ряснота назв упевнює, іцо уявлення, пов'язані з ним, тут ду¬ 

же давні. як і більшість “вовчих" назв. Що певною мірою підтверджу»: 

і “Слово о полку Ігоревім", коли пише про князя Всеслава. який міг 
перекидатися вовком і за ніч добігати до “кур тмутораканьських ", а 
надто Гсродотові слова про неврів. у яких нібито раз на рік кожен пе¬ 

рс гворюсться на вовка, а тоді знову стає людиною. Тож саме в ареа¬ 

лі найбільшого зосередження "вовчих" назв і слід, очевидно, найпер¬ 

ше розміщувати Геродотову Невриду. Кульг вовка виразний і в інших 
слов'янських народів, що видно хоча 6 із назв - Нолковийськ у Білору¬ 

сі, Ві/іькомир у Польщі, Вуковар у Югославії. 

Врікадева "Вовкобог" - ім'я сина Васудспи, батька Крішии. Ім'я 
складають санскр. вріка “вовк~+дева “бог" Жіночий варіант імені Врі- 

кидеві “Вопкобогиня”, його мала дочка царя Дснаки, батька Деиакі - 

матері Крішни. 

Врікадіпті "Вонкосяйний" - ім'я сина Крішни, яке складають 
санскр. вріка "вовк“+діппи “світло, сяяння, блиск, краса", яке схо¬ 

дить до санскритської дієслівної основи діп "сяяти, світити, осявати ”, 

від якої утворене поширене в індійців ім’я Дтак “Світильник" (пор. 

українське прізвище Каганець) і назва знаменитого індійського свя¬ 

та вогнів - дипават (дивапї). дослівно “низка світильників". З ними 
споріднене сучасне українське прізвище Динтан; у санскриті діптан 
означає “сонце". 

Врікакарман "Вовкочннець", "Який діє по-вовчому" - чолові¬ 

че воїнське ім'я (в епосі гак звали асура). утворене від санскр. вріка 
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“вовк”, а кармин “робитель. чинитель". яке сходить до санскритської 
дієслівної основи кар-крі “робити. ЧІІІІИТИ, діяти” і яке вдвоосновних 
іменах і термінах відповідає українському роо у словах землероб, хлі¬ 

бороб. винороб тощо. З чого видно, що вовк високо шанувався і був 
певним взірцем ДЛЯ ВОЇНІВ. 

Врікастхала “Вовчанськ", досл. “Вовча місцевість" - давнє по¬ 

селення. одне з п’яти, яке просили брати-пандани у своїх двоюрідних 
братів кауранін замість належного їм швцарства. Розташовують йо¬ 

го південніше Хастінапура, колишньої столиці кауравів. Назву скла¬ 

дають санскр. иріко “вонк" і стхила "місце, місцевість” споріднене .» 

укр. столиця і престол (давньоукр. стіл). В Україні маємо численні 
“вовчі" річки, на Харківщині є місто Вовчанськ на річці Вовчі Води. 

що Є очевидним перекладом рднішої. вже малозрозумілої для місце¬ 

вої людності назви. 

Врікасья “Вовкоротий", "Вовкомордий" - ім’я сина Крішни, 

утворене зсанскр. вріка “вовк”*асья "обличчя, лице, морда, рот ". 

Врікаті "Що тягає як вовк” - ім'я сина Крішни. складене :і 
санскр. вріка "вовк” і суфікса ті. Наявність більшості “вовчих” імен 
у сипів Крішни (Врікаті, Врікасья, Врікадтші, Врікашрврітті),“іюі\- 

чих’’ епітетів у батька й матері Крішни - Врікпдсач й Врікадсвіта пле¬ 

мінника - Врікодири незаперечно засвідчу» культ вовка в племені 
Крішни, тобто яданів. тотожних літописним ятвягам. 

Врікодири “Вонкопуз" - ім’я-єнігет Ьгімассии (скорочено Всі¬ 

ма), наймогутніїиого з п'яти братів-ианданів. який славився своєю 
ненажерністю. Ім’я складаюіь санскр. вріка*удира, де вріка “вовк". 

удари - “живіт, пузо, черево”. 

Вріїиа (хіиді Врий) “Оімець, Бугай. Бик” - ім'я ІІІіви і його їздо¬ 

вої тварини, бика Нанді. а також Індри. Винну. Крішни, Сур'ї-Сонци, 

бога кохання Ками. Карнії - героя-ноїііл н "Махабгараті". знак зодіа- 

ка Телець (лаг. Тчигш). Термін та ім’я сходять до санскритської дієс¬ 

лівної основи арии варш “зрошувати, запліднювати", тож вріииі-вріиі 
“самець, бик” дослівно означає “зрошувач, запліднювач". В ріпі-бик 
уособлює: моральніс гь. праведність, геройство, дужого, здорового чо¬ 

ловіка. вриті - одна з 4-х категорій чоловіків в еротичних трактатах 
і бог кохання Кама (нор. грец. В.рос. Іірот “Бик"). ІІІіні-Врішу тотож¬ 

не давньоукраїнське божество Влес-Велес. яке входило в язичницький 
пантеон великого київського князя Володимира і в Києві стояло осіб¬ 

но від піших божеств - на Подолі, на берем Початій. Тоді як інші бо¬ 

жества. серед них і Мокоша (інд. Махеїиі "Велика богиня"), дружина 
Влеса-Велеса. його жіноча іпостась, стояла на Горі, біля “двору терем- 
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мого" тобто біля князівських палат. 

Ім'я Вріїиа-Вріш мали численні міфологічні й епічні персона¬ 

жі. воно входить і в численні двоосноніїі імена, особливо на озна¬ 

чення божеств. Найбільше імен на Вріїи мають ІІІіна, Вмішу, Кріиі- 

на. Індра, Дурга. відомі “Велесовій книзі” й рясно підбиті на україн¬ 

ських теренах. Мри допомозі суфіксів, віл врпча-лріт “самець, бик” 

твориться низка термінів на означення самців різних тварин: вріиш- 

димиш, врічш-лочач “кіт", врішан-врішала “жеребець", арії на-капі 
“маипа-самець”. лріша-рава “тварина-самець" аріиіиі “баран, цап”. 

врішіп “павич". ІІозаяк санскритське г (і не тільки початково) на 
слов'янському грунті часто-густо ста* /. цей перелік можна продо¬ 

вжити: лота-лоша к-лоїчіщм (рос. лочшдь). лось. яиС'ЛишіН. Іноді по¬ 

чаткове г збери а*ті*ч: рись, рисак "кпи." (сапскр. арішак). рус “бик”, 

яке бачимо в українських прізвищах Ііілорус “Ьілоніл" (синоніми Ні- 

локур. Нілогур. Нілоус) та Чорнорус. Малорус “Чориовіл” іранському 
імені Рус там (інл. Вріиюттам) “Найиріїиий бик" назвах руси-русь, 

Русь. Рось. Росава. Роська - остання маг і назву Сгтець. Є приклад, ко¬ 

ли санскр. лріиш-вріш “бик" на слов'янському грунті зберігає почат¬ 

кове V. але г ста*: /. як у імені Влес-Вслес на означення давньоукраїн¬ 

ського "скотьего" бога, який після прийняття християнство став свя¬ 

тим Влпсіем-Впасом-Уласом - покровителем худоби. А одне з імен ін¬ 

дійського “скотіжго" бога ІІІіпн-Рудри (слов. Рад), як зазначалося. 

Врииа-Вріш "Ьик" Сучасне ім'я Корис - грецька трансформація саме 
Вріш. а Нарис теч на означення Дніпра - грецька трансформація міс¬ 

цевого Вріш-дачу “Ьик-ріка", де дач у-дай “потік, ріка", відбите в на¬ 

звах Дон. Донець. Лунай. Дністер. Дніпро. Тож Нарис теч - "Гнік-ріка”. 

"Ьичі Води" що цілком у руслі рясної "нолово-туроно-бнчачоГ паро¬ 

німії. топонімії і етнонімії на теренах України. Гюристсп - семантич¬ 

ний двійник назви Дчіпро “Ріка-Ьик” (дан+апер "самець, бик. вепр"). 

Людність по Дніпру-Бористену в античних авторів - бористечіти. 

тобто бччччі. чіурччі. у “Велесовій книзі” - кралечці, тобто корови• 

чі, а крилечці - давня форма сучасного етноніма україчці. Фіксова¬ 

ний античними авторами ізсередини І тис. до и.е. етнонім борчетечі- 

ти в своїй первісній формі існував значно раніше під перших грець¬ 

ких згадок про нього й сходить щонайменше до трипільських часів. 

Тож шина україчці - набуток найдавніших історичних часів, у формі 
своїх семантичних двійників (бористечіти. таври, скіфи, русії) во¬ 

на існувала на теренах Давньої України у трипільські, скіфські, ло- 

літоппсні й літописні часи. Назва Русь - семантичний двійник назви 
Укрчіча. а назва руси-русь - назви українці. Тобто словосполучення 
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Україна Русо різними лексичними засобами передає однакове значен¬ 

ня - “Країна Бика-Тура", “Країна бичичів-туричів". На давніх астроге- 

ографічних картах Скіфія-Україна розміщена під знаком Тельця, тоб¬ 

то Бика, Тура, санскритська назва якого Вріиіа. Врішабга. 

Гомер у VIII ст. до н.е. знає в Тавриці-Крпму назву Кефапо-врісі 
“Голова бика” (коня Олександра Македонського звали Буксфал, Бу- 

цефал “Бикоголовий"), у Криму біля Алушти с потік і гідрографіч¬ 

на система Врісі-Чссме, де чесме. яке нині в тюркських мовах означає 
“криниця, джерело, колодязь”, сходить до перс, чашма “око”, яке має 
і значення "джерело, криниця” А врісі споріднене з вріша “самець, 

бик”, тож первісне значення назви Врісі-Чссме - “Волове Око". Причо¬ 

му врісі саме індійська форма слова, бо в іранських і слов’янських мо¬ 

вах воно мас форму рус. 

врішабга "бик. самець, бугай" - синонімом до вріша, також 
означає “могутній, славний, видатний”, “ватажок, вождь, проводир, 

чільник”. У санскриті врішабга. як і вріша. означує самця будь-якої 
тварини або ватажка людей, воно стало іменем, яке мають міфологіч¬ 

ні й епічні персонажі. Врішабга знали асура, якого вбив Вішку, є го¬ 

ра Врішабга. так називається і знак зодіака Телець, що має і назву Врі¬ 

ша. Врішабга має і форму Рішабга, тому є імена Рішабгадсва. Рішабга- 

кету тощо. Від Рішабга твориться ім’я Аршабга із значенням "Син Рі* 

шабги". Так само значення “син Врішабги” й “син Вріши" передаються 
формами Варшабга й Варта. 

Нрішабга/аті “Який їздить на бикові" - ім'я-епітет Шіви, де 
санскр. /аті "рухання, пересування" сходить до дієслівної основи /а 
“іти, рухатися, ступати” (пор. рос. ша/ать. двигаться). 

Нрішабгадгваджа "З биком на прапорі", "Бикостяжний" - чо¬ 

ловіче ім'я, яке відбиває поклоніння Шіві, їздова тварина якого і уо¬ 

соблення - бик. Поклонільники Шіви зображали на своїх стягах бика 
- символ Шіви. Санскр. дгваджа - “прапор, стяг, знамено”. 

Вріиіабгадрі "Благословеннобика" - стародавня фортеця на го¬ 

рі. за 25 км від міста Мадураї, в якій стоїть великий храм Сундара- 

раджі (Крішни). За легендою, тут Дгармарлджа (Яма) в подобі бика 
так ревно вшановував Вішну, що той явився йому. А коли Впину на¬ 

ближався. то від його нунурів (ножних браслетів) виник погічок, який 
і нині має назву Браслетна Гап/а. Оповідають, що і п’ятеро братів- 

паидавів. героїв “Махабгарати”, побували тут разом зі своєю спіль¬ 

ною дружиною Драупаді. Печера, де вони ночували й зараз назива¬ 

ється Паидаеська спальня, оскільки за батьком Панду братів назива¬ 

ють пандани. Двічі на рік тут відбуваюіься великі святкування, а раз 
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на рік зображення храмового божества врочисто несуть у Мадураї. 

Санскр. бгадра входить у назву місяця бгадрапада, воно споріднене 
з рос. бодрмй та укр. бадьорий. Сестру Крішни звали Субгадра. його 
старшого брата - Ьалабгадра, обидва імені - семантичні двійники й 
означають “Винятково благословенний". У Криму є струмок Бадрак. 

Врішабгакету, Вріишбгакепіана " Би копри кметниГГ, "Чия 
ознака - бик" - ім'я-епітет Шіви. де кету, кетах,і - “знак, прикмета, 

емблема", ерішабга - “бик". Різновид імені - Рішабгакету. 

Врішабганка "Бикознакий", "Чия прикмета - бик" - ім'я-спітет 
ІІІіви. де санскр. анка - “знак, ознака, прикмета, символ". 

Вріиіабгану "Незрівнянний бик" - ім'я прийомного батька пас¬ 

тушки Радги (укр. Рада),улюблениці Крішни. котрий, як і Крішна. ви¬ 

корінював на землі зло. Ім'я творять чріша “бик" га бгану “сонце", яке 
сходить до дієслівної основи 6га “світити, сяяти". Тобто ім'я Врішабга- 

ну дослівно означає “Бик-сонце". що навіює на згадку єгипетські ма¬ 

люнки, на яких між рогами в биків зображене сонце. Вріиіабгану на¬ 

родився в селі Варшана біля Матхури. де минули юні роки Крішни і 
його старшого брата Ьаларами. 

Врішабгаса “Обитель биків " - небесна резиденція Ікдри й ін¬ 

ших богів, які часто означуються биками. Інша назва небесної столи¬ 

ці - А мар,иити "Обитель безсмертних" дослівно "Ьезсмсртовицн", бо 
інше означення богів-биків - амара "невмирущі, безсмертні". 

Врішабгасвамін "Владика биків" - ім'я Шіви, а також інше ім'я 
Ікшпаку - родоначальника Сонячної династії царів. Санскр. свимін 
означає “господар, власник" воно відбите в терміні /осаамін "власник 
корів-худоби". що має і форму /осаїн, якому тотожне укр. хазяїн - теж 
"власник корів-худоби". 

Врішабгекшана "Волоокий" - ім'я-епітет Вішну Й Крішни. 

яких "Велесова книга" знає як Вишень і Кришень. Утворене з ерішабга 
"бик" га ікиїана "око). У Гомера Зсвсова дружина І ера теж означуєть¬ 

ся "Волоокою", точніше - “Коровоокою" 

Врішааахана "Везений биком”. "Ьиковозиий" - ім'я Шіви. де 
лахана "возій" сходить до дієслівної основи вах-ааг, спорідненої з 
укр. вести, везти. А їздова тварина Шіви білий або сивий бик Наиді. 

Вріиіа/а "їздець на бикові" "Ьикоїздець" - ім'я-спітет Шіви. 

утворене від вріша+/а, де вріша - “бик" /а - "ходець. їздець". Сино¬ 

нім Врішабгагаті. 
Вріша/ір "Ьикорсвий" - ім'я знаменитого відлюдника, де 

санскр. агір означає “рев. ревіння". Від Вріша/ір похідне ім'я Вариш- 

/ї/> “ВрішагірміГ. "Син Врішагіра". з ним може споріднюнагися украін- 



ське прізвище Верши гора. 

Вріїшідарбга “Бичача дарбга (трапа)" "Дарбга для бика" - спи 
царя ІІІібі. котрий якось на жертвоприносинах подарував сімом му¬ 

дрецям власного сина, і той. як і його батько раніше, теж відрізав від 
свого тіла шматки м'яса й годував ним птаха ш'ену. який наміряв¬ 
ся .«“їсти голуба. Ш'сна-сокіл - птах Інлри. птах ГІеруна - теж сокіл, 
тобто й на атрибутивному рівні маг місце спорідненість індійсько¬ 
го Інлри й давньоукраїнського Перука. Саме слово ш'еп-с’сн спону¬ 

кає припустити його причетність до імені священного птаха Сеймург, 

Сенмурн (мурґіі-мур/ у санскриті "птах; півень"). Щодо дорога в імені 
див. Відарбга. 

Врішадарбгі "Врішаларбгнп" - син царя Врішадарбги. інше ім'я 
якого - Юаапашоа (юван "юниГҐ+іікініі “кінь") “Молодий кінь ”. “Ло¬ 

шак" Санскр. врішак мас і значення "кінь" "жеребець", тому з ним 
споріднені укр. і рисок, і лошак. А з санскр. ювап "юний" споріднене 
укр. Йоті, Іван, яке сходить до означення молодого, весняного сонця. 

Вріїиадгора "Ьикодсржець" - ім'я ІІІіви. їздова тварина якого - 

бик. Санскр. дгоро ошачас “держені., держатель, держальник" і схо¬ 
дить до дієслівної основи дгор "тримати", тотожної укр. держанні. 

Врішадгааджа "Бмкостяжний" - ім'я-сні гет Іанеші. слоногош»- 

ного сипа ІІІіви. бога мудрості й покровителя студентів. Жіноче ім'я 
Врішадгааджа (наголошене останні* «і) "Бикосгяжна" означує Дур- 
ґу - богиню ноїтельку. захисницю воїнів і дружину ІІІіви, яка зобра¬ 

жаються з тризубцем і численні імена якої рясно відбиті в українців. 
Ім'я Дур/адсаі "Дурга-богиня" (у грецькій передачі Тіргапшо) у давнім 
Україні засвідчене ще в IV ст. до н.с. - гут його мала меотянка. дружи¬ 

на сіндського царя Гекатея. 

Нрішадева (наголошене останнє н) “Дружина бога биків" - 
дружина Васудеии, батька Крішиїї-Чоріїобога і моїх» старшого брага 
Баладевн -Білобога. Ім'я складають вршипдева. де аріша - “бик", «V- 

аа - "бог" з наголошеним а - "богиня" Тобто чоловіче ім'я Врішадеаа 
означає "Бог биків” або “Бикобог”. а жіноче ім'я Врішадсаа - “Дружи¬ 
на Бикобога”. “Бикобожина". 

Врішака (хіпді Врішак. йор укр. чашок) "Бичок". "Жеребчик" - 
такс ім'я мали в епосі царевичі держав Калінґа й Ґандгара. иіуряки ца 
ря Дгрітараш гри. батька кауравів і суііротивіїиків паидавів. 

Врішакппі “Мавпа-самсць" - одне з імен Ніпіиу. утворене з 
аріша*-капі. де орімо - "самець, бик", капі - "манна". Таке ж ім'я має в 
епосі відомий ВІДЛЮДНИК І ОДИН .1 11 марутів - божеств, які уособлю¬ 

ють бури», батько яких Рудра-ІІІіва. а складають нони бойову дружи- 
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ну Індри. Мчрути як мчриці відомі "Вслесовій кінні". 

Врішчкешу “З биком на сгязі'. “Чия Ознака бик' - ім'я-емітст 
І Ніші, утворене .і вріїич* кету, де вріша - "бик", кету - "знак, ознака, 

прикмета" Також інше ім’я ІІарашурами "Рами з сокирою", шостого 
земного втілення Вішну. 

Врішалакиш "Конеокий" - ім'я онука царя Ромапади (Ломаїїа- 

ди) в епосі, утворене від иршш/ш "кінь-самець" та лкііш “око" 

Вріиічмітрч “Ьикомі гра" “Бик і Мітра' - ім'я відлюдника в епо¬ 

сі. прибічника кауранін.де Мітра у ведах - бог Сонця і Мирного Дого¬ 

вору. Оскільки биками означується низка богів, серед них Аґні, ІІІіва, 
І’удрл, Вішну. Кріїпиа. Індра. то це ім'я може бути поєднанням імен 
пари богів, що практикується в “РіївсдГ. де маємо Атіміпірч, Впину- 

мішрч. Індрамітрч. Крпинчмітрч. На слов'янському грунті індоіран. 

мітрч-литр-міхр нідбпге як мир у слов'янських іменах Ношніимир, 

Чудомир, Любомир, Вииісмир, Воімир, Ьрчнимир. Яромир. Слчвомир і 
Мпросіче та назвах Житомир. Ушомир. Миргород, Миропіль, Миро- 

гощч, Миропілля та ін. Тож на слов'янському грунті під. Вріиічмітрч- 

Врішмітр мусить мати форму Русомир. 

Врішан “Самець-Буган-Ьик-Жерсбсць-І Ілідник", "Ватажок- 

I Іронодир" - ім'я Індри, Агні. Карпи й знака зодіака Телець. 

Врішана “Кроиитель, Оббризкувач. Запліднювач" - ім’я ІІІіви 
та кількох епічних героїв. 

Врішанагива "Кінь-самець", "Жереб" - у "Рігведі" ім'я царя, 

батька Індри. гл ім'я гандгарви - божественного музики. Також бі¬ 

лий кінь Індри. інше ім'я якого Уччхаишраеас. Ім'я утворене з пріиіч- 

по йсамець"+<ш«кі “кінь". 

Вріиіан/ан "Ьиком яіий. Ьикошіий" - воїнське ім'я, утворене з 
чріиш+ан/ан. де вріїич - "самець, бик", чн/чп “тіло; частина тіла". 

Вріитнка "Біікоознлкий" "Ьііконрикметний" - одне з імен ІІІі- 

ви, прикметна ознака якого - бик. Санскр. чпкч "знак, ознака, при¬ 

кмета". 

Нрішандч "Ьикояйций" - ім'я асури в епосі, утворене з санскр. 

вріиіа "самець, бик" та чндч “яйце". 

Врішанпшка "Докінчувач Нріши". “Врішовбивця" - ім'я-еиітст 
Вішну. який свого часу здолав демона Вріїич “бика". В основі чита¬ 

ка “губитель, прикінчувач" лежить санскр. анти "кінець, край, межа”, 

з яким деякі дослідники безпідставно пов'язують давньоукраїнський 
етнонім чнти. 

Вріїиапарва, Врішапарвчн “Биком'язий. Ьикотілий, Ьикосу- 

глобнй" - ім'я ІІІіви. Впину й індри. санскр. пчрва-пчрван тут озна- 
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чає “пузли, суглоби, м’язи". Врішанарван звався батько царівни Шар* 

міштхи. його верховним жерцем був Шукра. батько Допаяні, що мала 
від свого законного чоловіка царя Яяті синів Турвашу і Яду - родона¬ 

чальника ядааіа. тотожних літописним ятвягам. У ІІІарміштхи. таєм¬ 

ної дружини Яяті, було троє синів - Ану, Друх’ю та ІІуру. 

Врішапаті “Владика бика” - ІНіва. атрибут якого білий або си¬ 

вий бик. Санскр. попи “хазяїн, господар, владика”, споріднене з латис. 

раї5. рос. батя й укр. батько. 

Вріиіасена “Бикосилий". “З військом биків (мужніх воїнів)” - 

ім'я-сиітет могутнього воїна Карпи, героя "Махабгарати". інші імена 
якого - Вріиш, Врішан. Врішатмаджа. а його синів - Врішассна й Врі- 

таке ту, онука - Вріиш. Таке ж ім’я мав правнук імператора А шоки - 

історичної особи. Ім’я складають вріиш+сена. де вріїиа - “бик”, сена - 

"сила". 

Вріиіаскандга “Бикоплечий” - воїнське ім’я, де санскр. скандга 
"плече, стовбур, товста гілка". 

Врішатмаджа “Народжений Биком". “Син Сонця” - інше ім’я 
Карпи, дошлюбною сина царівни Кунті від Сур’ї-Сонця, тітки Кріїи- 

ни по батькові. Оскільки Сур'я-Сонцс теж Вріша "Бик”, то син його - 

Врішатмаджа {вріиш “бик"*атма "дуиіа’Чджа “народжений; син”). 

Врішін “Доіцолюб” - означення павича, яке стало чоловічим 
іменем, як і Варшамада. В імені ін - суфікс приналежності до чогось 
або наділсності чимось, тотожний укр. ин, наприклад, у назвах Ма¬ 

лин, Ьатурин, Чигирин. Козятин. 

Врішні «Ярий, Буйний. Мужній (як бик)» - винятково високос- 

татусне ім’я, яке мають верховні ведійські й індуїстські божества - Ім- 

дра, Агні, Рудра-Шіва. Винну, Крішна. Санскр. врішні, врішній озна¬ 

чає «ярий, буйний, мужній, доблесний, могутній», дослівно • бича¬ 

чий». «як бик», а також "самець, бугай, жеребець, кнур, баран, цап”. 

Причому й укр. ярий, буйний сходять до слів, які в основі мають зна¬ 

чення «бик», відповідно яр-вар і буй. У санскр. вріиіні-прпиній кінце¬ 

ве і-ііі те саме, що і в українських значеннях врішній. тобто буйн-ий, 

мужн-ій. доблесн-ий. могутн-ій. Цей суфікс, властивий індійським і 
слов’янським мовам, творить прикметники від іменників. Ім'я Вріш¬ 

ні мав предок Крішни. цар. що вважається родоначальником племе¬ 

ні врішні-врішнії. через що Крішна має півтора десятка імен, які від¬ 

бивають його приналежність до цього предка і племені (Врішні/чрб- 

га. Врішнікулодваха, Вріиініпаті, Врішніпун/ава, Врішнісімха. Вріїи- 

нішардула. Врішнісаттама, Врішнішрештха. Врішніваренья тощо). 

Брат Врішні Андгака - теж родоначальник племені, так званих андга- 

126 



ків, тож і Анд гака - предок Кріиіни. що й собі відбите в його іменах 
Врішиьяндгакапаті, Аногакчвршінінчтхч. Нрпаньяндгакоттама. Ет¬ 

нонім арішиі-врішніїозначає «ярі. буйні, мужні (як бики-тури)». ін¬ 

шими словами - бичачі, туричі. Значення бичич-турич у санскриті 
передає термін вріиііи. де вріш «самець, бик», а ім - суфікс присвій¬ 

ності. приналежності до чогось або націленості чимось. Початкове в 
у слові може ставати 6. тож від лрішін можлива й форма бріиіін. яка 
на слов’янському грунті стала борусин-брусип-прусин. Індійські яда- 

ічі і врішнії - найближчі родичі, як і балтійські ятвяги й пруси-боруси, 

тож як споріднені індійські ядави н балтійські ятвяги. так споріднені 
й індійські вриині-врішнії і балтійські борусини-боруси-пруси-прусипи. 

Що засвідчує індо-балто-слов’янську єдність на міфологічному, мов¬ 

ному. етнічному й історичному рівнях. 

Етнонім боруси - одне з п'яти племен, яке «Велссова книга* 

включає в сукупний етнонім кравепці. Слово борус може бути не тіль¬ 

ки місцевим різновидом вріш «бик», а може мати й трохи інше пояс¬ 

нення. Його можна розглядати як двокомпонентне - бо+рус, де рус 
означає «бик. тур*, а бо - різновид буй «бик* (лат Ьо$ теж "бик”). Тож 
термін борус структурується як бик*бик. а таке явище властиве іе. 
мовам: укр. буй+віл і воло-буй. буй-тур і яр-тур. памір. буг-икіН («іуг 
"гур'ЧмАзЛ “бик"), санскр. ^»+гг«/1 (обидва компоненти - "бик”). Та¬ 

ка подвійність передає множину або посилює загальне значення сло¬ 

ва. Тобто боруси не просто бичичі, а могутчьобичичі. Українська лек¬ 

сикографія XVII ст вираз Прускпя земля пояснює «Ргима, Воги«іа". 

а Прусак - «Рги$хи$. Вогихяі*. РгиіЬеп(и$Г. з чого видно, що Прусія - 

цс Иорусія, а пруси - цс боруси. Тож етнонім боруси теж означає бичи¬ 

чі. туричі. він стає в один ряд з етнонімами скіфи, руси. чати, сурож- 

ці. яких «Велесова книга* об'єднує в сукупному етнонімі кравенці, що 
є давнім відбиттям сучасного етноніма українці. Таке поєднання бал¬ 

тійських і давньоукраїнських племен цілком у дусі п'яти ведійських 
племен і засвідчує давню балто-слов’янську єдність. 

Врішніваренья «Найдоблесніший з врішніїв» - ім'я Крішни, де 
вчрсиья споріднене з санскр. вира «самець, бик. богатир, герой, муж». 

Врішні/арбга “Народжений у врішніїв". “Нащадок Вріш ні" - 

ім’я Крішни. де санскр. гарбга (хінді /арбг) “живіт, черево; зародок, 

плід" споріднене з укр. горб, пагорб (пор. українське просторічне гор¬ 

бата на означення вагітної жінки). 

Вріиініджіва “Душа врішніїв" - ім'я-еиітет Крішни. яке склада¬ 

ють врпині+джіва. ас вріїині - плем’я вріїині. а джіва - “душа, життя” 

сходить до дієслівної основи джів “жити, бути живим". На означення 
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батька санскрит знає термін джівидаяк “давець життя". 

Врішнікулодваха “Просланлювач роду вріїїіінїк" - ім'я Кріт- 

ііи, яке складають компоненти врпині+кула "ріл"*удваха “прослав- 

лювач". 

Врішнінандана “Син врішніїв". “Нащадок нрішніїв” - ім’я 
Крішни, складене з прішмі*нинішнії, де пандани - "син, нащадок". 

Врішніпаті “Владика нріїнніів" - ім'я-снітст Крінши, де наші 

споріднене з латис. раЧ, рос. бати та укр. батько. 

Врішніправара "Ватажок-Вождь врішіїіїн” - ім'я Крішни. де 
санскр. привари "вождь, ватажок" складають префікс ара “дуже, ба¬ 

гато". тотожний укр. пре в словах премудрий, преславний, прекрасний 
і вари “самець, бик, богатир, герой". У козацьких реєстрах зафіксова¬ 

ні прізвища ІІреварський і Пребсри-, останнє тотожне санскритсько¬ 

му воїнському імені ІІравіра «Могутній герой- (досл. «Претсрой»), 

пенджабська й раджпутська форми якого Правір і ІІрабір - ці обидві 
форми відбиті і в українців, як і Віїлвір іа Балбир. 

Врииншун/ава “Вріиінійський богатир". “Ьик нрішніїв" - озна¬ 

чення Крішни. У пуп/ава "богатир” компонент /ава означає "самець, 

бик", а Іава в “Авесті" - назва Согдіани, ранньодержаиного утворен¬ 

ня на теренах Середньої Ази, з яком» Україна виявляє давні зв’язки 
на різних рівнях (нор. слов'янські етноніми студеній, сугдейці, назви 
Сугдак-Судак. Суздаль тощо). 

Врішнісаттама “Найправедніший з-номіж нрішніїв" - ім’я- 

спітст Крішни. яке творять врииш+саттама: сантима “найпранед- 

ІІІШИЙ", у свою чергу, складають компоненти сат+шама. де тама - 

прикметниковий суфікс, який засвідчує вищу якість чогось, а сит 
споріднене з укр. суть "істина, правда ”. 

Вріиінісімха “Лев серед врішніїв" - ім’я Крішни, де санскр. сім- 

ха, сінха означає “лев". 

Вріиініїиардула 'Врішнійський тигр","Найдо6леснішнй з вріш- 

нійців" - ім’я-спітет Крішни. Санскр. ишрдула означає "тигр". 

Врішніиірештха Найвідоміший серед нріиіинв" - ім’я-енітет 
Крішни, яке складають врішт*шрештха “відомий, знаменитий”; ос¬ 

таннє споріднене з укр. шляхта. 

Вріїиньяндгаканаті “Владика нрішніїв та андгаків'’ - ім’я- 

епітст Крішни. яке складають врішні*андгака+питі, де паті - "воло¬ 

дар. владика". Царі Врішні й Анд гака - брати, родоначальники відпо¬ 

відно врішніїв і андгаків. обоє вони - предки Крішни. 

Врішньяндгакоттама "Найкращий серед вріїиніїв гаандгаків" 

- ім'я-епітет Крішни, утворене з врішні+андгака+уттама\ утшама 
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“найкращий’' складаютьу т^ тама. де тама передає вищу якість сло¬ 

ва. а ут сходить до дієслівної основи із значенням “підносити, піді¬ 

ймати". Санскр. ут-кріта (досл. “робити вгору"), наприклад, тотожні 
укр. від-критий і рос. от-крьтшй. 

Вріиюттам "Найбичішип" - індійське воїнське ім’я, яке скла¬ 

дають санскр. вріиіа*уттам. де вріиіа “самець, бик", а уттам - "най¬ 

кращий. найліпший". Тобто Вріиюттам означає "Найкращий Вик’’, 

індійський значеннєвий двійник його - ім’я Готам-Гаутам (його мав 
Вудда), а іранський - Рустам. що його має найпопулярніший пер¬ 

сонаж давньоіранського епосу, знаменитий герой-богатир, затятий 
язичник, непримиренний ворог зороастризму, відданий, надійний 
і шляхетний захисник бактрійськнх царів-кеїв, якому вони завдя¬ 

чують своєю могутністю і видатними перемогами. В іранських мо¬ 

вах інд. вріш має форму рус. яка відбита в імені Рустам “Найиріший 
Вик" і в назвах Русь, Рось. Росава, Роська, яка. до речі, має і назву Са¬ 

мець, та етнонімах русч. русичі, русини, руснаки. Поняття бик невід¬ 

дільне від воїнського стану, бик-тур в давніх уявленнях уособлює во¬ 

їнську снагу, відвагу, мужність, порівняння воіна-богатиря з биком- 

туром - звичайне для епосів багатьох народів, серед них і українців, 
що й ілюструє “Слово о полку Ігоревім", де найвищу воїнську до¬ 

блесть означують епітети яр-тур і буй-тур. Іще Гомер у VIII ст. до н.е. 

знає в Тавриді-Криму джерело Кефало-врісі "Голова бика", а початко¬ 

ве а у слов'янських та індійських мовах може відпадати - Владимир- 

/іадимчр. Владислав-Ладислав. врожай рожай. інд. врпиабга-рішабга 
“самець, бик". 

Врйитімат «Дощовий-, •Дощовитий-, «Хмара- - чоловіче ім’я, 

у пуранах, зокрема, його має син царя Кавіратхи. Ім'я складають су¬ 

фікс мат (тотожний ват), що передає понноту чогось, і крипті «дощ, 

злива», утворене від основи вріш «зрошувати, зволожувані, заплід¬ 

нювати». Від цієї основи утворено низку інших термінів: врішта “по¬ 

литий дощем, зрошений ", вріїитіпат-варшапат "злива" (дослівно до- 

щепад), вріштімант "дощовитий; хмара", суврішта-сувріїиті “благо¬ 

датний дощ ”, де префікс су надає основному слову вищої якості, атів- 

рйиті “пролившій дощ, злива", врпиті-бгу "жаба",упапа-врішті "град 
каміння" (санскр. упала “камінь" споріднене з опал), астра-врішті й 
иіара-врішті “злива стріл", пушпа-врішті “дощ квітів", дгана-врішті 
“незліченні багатства". Щодо імені Кавіратха “Незрівнянна колісни¬ 

ця", то каві в ньому тотожне іранському кей, первісно “жрець-цар", від 
чого й назва славнозвісної бактрійської династії царів-кеїв - кеяніди. 



Гавендра "Цар биків- або “Бик-цар" - ім'я складають санскр. 

/ава+індра, де /ава - “корови-бики; худоба" індра - "цар; бог індра". 

В "Авесті" назва Гава означує країну, інша назва якої в тій же “Авес¬ 

ті" - Сугуда, в античних авторів Согд. Согдіана, а з нею Україна вияв¬ 

ляє гідронімно-топонімні паралелі. Нинішнє місто Судак у Криму п 
давнину називалося Сугдея, а сурожці, жителі Сурожа - сугдсйці, яких 
“Велесова книга" включає до п'яти племен, які складають збірний ет¬ 

нонім кравенці; кравенці ж - найдавніша фіксація сучасного етноніма 
українці. Інше ім'я цього плану - Гавіиівара "Владика биків", яке скла¬ 

дають санскр. /ава+іиівара. де ішвара - "бог. владика, Всевишній". 

Ґададгара “Ьулаводержець" - ім'я-епітст Випну, яке складають 
санскр. /ада+дгара, де /ада “булава, кий" а дгара - "держатель, три¬ 

мач”. споріднене з укр. держати. Інші імена з /ада. дотичні до Вішну: 

Гадабгріт "Ьулаводержець" складають санскр. /ада+огріт, де бгріт - 

"тримач, держець". споріднене з укр. брати-, Гададеві "Булава-богиня" 

- булава Вішну, то персоніфікується як прекрасна жінка. Ім'я епітет 
складають санскр. /ада+деві. де деві - "богиня". 

Гаджалакшмі “Граційнослона богиня" - ім'я-епітст /Іакшмі, 
дружини Вішну й богині щастя, багатства й сімейної злагоди, то¬ 

тожної балтійській Дайме і слов’янській Ладі. Ім’я складають санскр. 

/аджа+лакшмі, ле/аджа - "слон", лакшмі “богиня Лакшмі". Порівнян¬ 

ня жіночої граційності з ходою слона - найвища оцінка жіночої ча¬ 

рівності й краси в індійській послі. 
Ґадін "З булавою" “Булавник" - ім'я Вішну й Крішни. яке скла¬ 

дають санскр. гада+ін, де /ада “булана, палиця, кий", а ін - суфікс при¬ 

належності до чогось або наділеності чимось, тотожний українсько¬ 

му -ин у назвах (Батурин, Коти, Малин. Снятин, Чигирин) і прізви¬ 

щах (Грицишин. Павлишин. Юрчишим. Яцишин). Структурно й зна¬ 

ченнєво індійське Гадін тотожне прізвищу Булатні. За зразком Гадін 
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побудовані епітет» й інших богів за їхньою характерною зброєю: Ча* 

крін "З диском-чакрою” - Вішну. Ваджрін "З булавою-ваджрою" - Ін- 

дра. Шулім “3 тризубцем” - Шіва. На означення Вішну є інші імена* 

епітети з /ада “булава'*: Ґадабгріт і Гададгара - “Ьулаводсржець”, Аді- 

/ададгара “Найперший тримач гади" де аді - “первісний, найперший". 

Булавами-гадами в індійському епосі наділені могутні воїни, ім'я Гада 
"Булава” мав демон, убитий Вішну. Гадаграджа “Булавотримач" - ім'я 
Крішии, восьмого земного втілення Вішну. 

/арбга/ріха "спальня” досл. “оселя зачаття " - термін, який скла¬ 

дають самскр. /арбга “плід, зародок", споріднене з укр. горб, пагорб 
(иор. просторічне означення вагітної жінки - горбатії), та гріха “осе¬ 

ля, житло” Гріха відбите в санскр. /ріхастха "господар", яке має фор¬ 

ми /ехастха і /схаста, звідки й українське газда - означення домогос- 

нодарн у гуцулів. Господиня означується як /ріхастхіні-гехастхіні- 

/схастіш, йому відповідає гуцульське /аздиня. Так само тотожні ііід. 
госаіп “власник корів-худоби” й укр. хазяїн. Синонім - муяастхана. 

Ґарудадгеаджа “Ґарудостяжиий" - ім’я-спітст Вішну. яке скла¬ 

дають санскр. /аруда+дгеаджа.ае Гаруда їздовий птах Вішну, а дгааджа 
- "прапор, знамено, стяг" Гарудадгеаджа також - ім'я-епітет Крішни. 

Ґауран/а “Бикотілий" - ім'я-епітет Вішну. а також Крішни й 
ІІІіви, його складають санскр. /аура+ан/а. де ан/а - “тіло; частина ті¬ 

ла”, а /аура - "бик". Гаура також - ім'я Шіви, через що інше ім'я йо¬ 

го дружини - Гаурі. Як Гуран воно відбите в імені Гурандухт -Дочка 
Гуран». що його мала половецька княжна, дружина грузинського ца¬ 

ря Давида Будівничого. Водночас Гурандухт - і сестра половецько¬ 

го князя Кончака й тітка Копчаківни - невістки новгород-сіверського 
князя Ігоря зі «Слова о полку Ігоревім». 

Ґірідгара «Городержець» - ім'я-епітет Крішни, яке складають 
санскр. гірі+дгара. де гірі - "гора", дгара - “тримач, держець". Ім'я схо¬ 

дить до міфу, коли Крішна. щоб урятувати людей від небаченої зливи, 

насланої Індрою, одним пальцем підійняв гору Говардгану, під якою, 

наче під парасолькою, сховалися люди. Цього ж епізоду стосується і 
ім’я Гіріаара ’Торомуж", де вара - “муж. герой, богатир", що має і зна¬ 

чення “жених; самець, бик". 

Ґовардгана “Побільиіувачка корів-худоби" - невисока гора по¬ 

близу Матхури, за 18 миль від Вріндавана, де серед пастухів мину¬ 

ло дитинство Крішни та його старшого брата Балавіри й де відбува¬ 

лися їхні хороводи з дівчатами-пастушками - ліні. Із цим пагорбом 
пов’язаний важливий епізод у житті Крішни. Він переконав пастухів 
не відзначати щорічного свята Індри, а натомість шанувати Говардга- 
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ну і його, Кріїину. як божество цієї гори. Розлючений Індра наслав на 
них безупинну злину, щоб показати свою силу. Але Кріїина мізинцем 
підійняв Ґовлрдгану й тримав її сім днів і ночей над пастухами й худо¬ 

бою. як парасолю, захищаючи від небаченої зливи. Врешті-решт Індра 
мусив визнати свою поразку й вищість Крішни. Міф про гору Ґояард- 

гану, вважають вчені, відбив кторичний конфлікт між культом ведій¬ 

ського Індри - бога-громівника, і нового бога індуїзму - Крішни. Як 
пам'ять про цей епізод на свято диналі в сільських районах, особливо 
довкола Матхури. сняткуеться /овардгана-пуджа - вшанування гори. 

Споруджується пагорб із гною, прикрашається фігурками пастухів і 
корів, а тоді починаються танці й співи на честь Кріпиш-Гірідгарч - 

Тородсржця” Середньовічні джерела засвідчують на горі Говардгаиі 
кілька храмів, зокрема. Харідеви (ім'я Вішну-Крішни) й Чакрсшпари- 

Махадеви "Великого бога з чакрою" (теж одне з імен Вішну-Крішии, 

атрибут і зброя яких - бойовий диск-чакра). Було тут і зображення 
Шрінатха. а Шртатх - теж Впину, досл. “Володар ІІІрі" де Шрі - йо¬ 

го дружина /Іакінмі, богиня багатства, щастя й сімейної злагоди. Ще 
одна Говардгана є в Західній Індії, названа, за переказами, через тс, 
що нд ній росла соковита й запашна трава, від якої худоба гладшала 
й добре плодилася; гора називалась Говардгаиапур Тоьардганопіль" і 
Гопала “Крініїїа", дослівно “Захисник худоби", "Пастух". Відвідати це 
священне місце означало позбутися гріхів, а один із царів, як свідчать 
знайдені написи, звів тут навіть будинок відпочинку. Ототожнюється 
з сучасним великим селом Говардган на правому березі ріки Годаварі, 
назва якої означає “Дарівниця худоби" 

Численні сліди поклоніння Крішіїі в Україні на різних рівнях 
спонукають уважніше придивитись і до найвищо* вершини Карпат, 

назва якої - Говерла. Індійська Говардгана овіяна ореолом святос¬ 

ті. таким самим ореолом святості овіяна й Говерла - найвища вер¬ 

шина Українських Карпат на Івано Франківщині. яка. вважається, 

дала назву Говерлі - правій притоці Білої Тиси. Індійська Говардга- 

іі(і пов'язана з поклонінням Кріиші, ім'я якого означає Чорніш, а Го¬ 

верла знаходиться біля хутора Чорчогора. Назви Говардга-Говардгана 
й Говерла фонетично напрочуд близькі. Говардга-Говардгана означає 
"Примножувачка корі в-худоби", санскритська дієслівна основа вардг- 

врідг “рости, посилюватися, дужчати" від якої утворене вардгапа "по¬ 

біл ьшувачка. примножувачка". споріднена зі слов'янською дієслівною 
основою валд-волд-влод-волод. рясно відбитою у князівських іменах 
Владислав. Рогволод. Володар. Володимир та ні. Тож цілком можливо, 

що між назвами Говардгана й Говерла існує не лише функціональна 
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спорідненість, а й етимологічна. 

/овір'я ‘‘плата за коров'яче молоко” - пор. історичний термін 
вира-віра - відшкодування, відплата, штраф, наприклад, за провину, 

злочин. Термін складають /о+вір'я, де /о - “корова”, вір'я - "рідина". 

Ґовріша, Ґовріш “Бик-самець", "Бугай" - воїнське ім’я, можли¬ 

ва спорідненість з українським прізвищем Гаврши. Ім’я складають 
/о+вріша, де обидва компоненти означають “самець, бик”; таке по¬ 

двоєння посилює основне значення слона або уточнює його. 

Ґовріишбгадгваджа “Бикостяжний". “З биком на стязі” - ім'я- 

епітет Шіви. яке складають /о+врішабга+дгваджи. де /о і врішабга ма¬ 

ють значення «бик», а дгваджа - «прапор, знамено, стяг». Синоніми 
Вріишбгадгваджа, Врішадгваджа. 

Говрішанка «Чия прикмета - бик», «Ьикоознакий» - ім’я-епітет 
Шіви. складене з /овріиіа «6ик»+аик<і «знак, прикмета, емблема». Си¬ 

ноніми Врпианка, Вріиіабганка. 

Говрішоттамавахана «Чий возій - найкращий бик» - ім’я- 

сііітет Шіви, яке складають /о+бріиіа+уттама свахами, де /о і вріша - 

«бик», уттама - «найкращий», вихана - «возій». 

Годи «Дарувальник корін-худоби» - індійське воїнське ім’я, йо¬ 

го має в «Махабгараті» шанувальник Сканди - бога війни й сина Ші¬ 

ви. Ім'я складають санскр. /о+да. де /о - «корови, худоба», да - «да- 

вач, давець. давальник», від санскритської дієслівної основи да «да¬ 

вати, дарувати, наділяти». Назва священної індійської річки Годаоирі 
геж містить компонент Года. В Україні с річка Гудка - притока Онди у 
басейні Псла, на межі Сумської і Курської областей. Назва Овда може 
сходити до первісного Говди (пор. українське прізвище Гопдя), де Гов 
споріднене з інд. /ау «корови, худоба». На Сумщині є село Овдяиське. 

Цілком можливо, що до цього ряду стають давньоукраїнські імена Го- 

дун, Годило, Годята. 

Ґодаварі - найбільша й найдовша ріка Південної Індії (майже 
1500 км), має 10 правих і II лівих приток. За «Рамаяною», яка вияв¬ 

ляє багато спільного з українським фольклором і звичаями, на ЇЇ бе¬ 

регах певний час жив царевич Рама, коли перебував у 14-річиому ви¬ 

гнанні, тому річка вважається священною. Назва розкладається на 
Іо+да+варі, де /о «корови, худоба», да «давати, дарувати», а варі «во¬ 

да. ріка», відбите в давніх назвах на означення Дніпра - Вар, Варом, 

Варух. Тобто Ґодаварі - «Річка, яка дарує худобу», а що худоба колись 
- основне мірило багатства, то й «Річка, яка дарує багатство». Оче¬ 

видно, річка славилася пасовищами обабіч своїх берегів. Є індійське 
ім’я Года «Дарувач корів-худоби-багатства». В Україні є річка Гудка, 
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притока Овди, а назва Овда може сходити до первісного Говда. де Гов 
споріднене з інд. /ау-/ав-/ава «корови, худоба». Що ж до варі в Года- 

варі, то воно рясно відбите в українських гідронімах: давні назви Дні¬ 

пра - Вар. Варом і Варух, на Чернігівщині - річка Вара. Вариводка на 
Вінничині. потоки Варагій на Коломийщині і Варгедь-Варгодь на За¬ 

карпатті; остання назва, коли переставити компоненти, матиме фор¬ 

му Гедьвар, Годьвар - майже Годаварі. У світлі цього привертають ува¬ 

гу гідроніми зразка Скотарський (Воловецький (!) р-н. Закарпаття), 

Скотарник (с. Говерла, теж на Закарпатті), назви боліт, колись річок 
- Скотувата (22 назви), які споріднені зі скот «короки-бики; худо¬ 

ба», яке відбите, в свою чергу, в назвах скити-скоти-скіфи, Скіфія- 

Скутія-Скотія та скоти й Шотландія (англ. Скотленд). 

/одана «дарування-давання-дання корови» - обряд на перше 
гоління бороди, коли вчителеві-гуру, у якого навчається підліток, да¬ 

рують корів. Обряд здійснювався у 16 років і знаменував настання 
юності. Після гоління вусів і бороди підліток мав знову прийняти обі¬ 

тницю брахмачаріна (учнівства) й рік жити в суворій повстримли- 

вості. Термін складають санскр. /о*дана, де /о «корова», а дана (хін- 

ді дам) «дання, дарування», від дієслівної основи да «наділяти, да¬ 

рувати», з якою споріднені укр. дати, давати. «Годан» називається 
і останній роман класика індійської літератури Прсмчанда (1880- 

1936), який 1979 року вийшов українською мовою під назвою «Жер¬ 

товна корова». 

Годгарін «Власник корів, худоби» - ім’я-епітет Крішни, яке 
складають санскр. /о+дгарін, де /о - “бики-корови, худоба", дгарін - 

"власник”, дослівно “держець", яке сходить до дієслівної основи дгар 
"тримати", з якою споріднене укр. держати. Структурно й значеннє¬ 

во імені Годгарін відповідає інд. /осеїн - теж "власник корів, худоби”, 

якому тотожне укр. хазяїн. 

Гокула "Череда корів” - місто на річці Ямуні, неподалік Матху- 

ри, де минуло дитинство і юність Крішни. Назву складають санскр. 

іо+кула, де /о - "корови; худоба", кула - “гурт, череда; родина, рід” з 
яким споріднені скіфські царські імена Колаксай (ксай “цар”), Скопо- 

піт, Скіл, Скілур. етнонім сколоти (самоназва скіфів за Геродотом) та 
укр. коліно, покоління, колінник “співплемінник”. 

гокшіра (хінді /окшір) - “коров'яче молоко". Термін складають 
санскр. /о “корова” та кшіра (хінді кшір) “молоко", споріднене з укр. 

сир. На Житомирщині є річка Госира. назва якої в такому разі означа¬ 

тиме “Молочна", очевидно, через смакові якості її води. 

Ґопока "Світ корів" - рай Крішни на священній горі Меру (Су- 
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меру), де пасеться чарівна корова Сурабга, яка сповняє всі бажан¬ 

ня і ім’я якої етимологічно тотожне імені Європа. Термін складають 
санскр. /о+лока. де /о - “корови", лока - “світ" Образ Крішни тісно 
пов’язаний з пастушницькими мотивами. 

гомін “власник корі в-худоби" (санскр. /о “корови, худоба”). - 

Термін складають санскр. /о+мін, де /о - “корова”, мін (ман, мант) - 

суфікс наділеності чимось або приналежності до чогось. З терміном, 

очевидно, споріднене українське прізвище Гомін. 

Гомукха (хінді Гомукх) “Бичача морда" - поширене в епосі во¬ 

їнське ім'я, його мали, зокрема, син колісничого Індри та воїн-данава 
в “Махабгарагі", де данави - інша назва ядавів, тотожних літопис¬ 

ним ятвягам, які. до речі, мають і назву дайнови. З ядавів-данавів по¬ 

ходили Крішна та його старший брат Баладева. В індійців є музич¬ 

ний інструмент /о-мукх “бичача голова'. а мукх споріднене з укр. маз, 

миз, миза "обличчя, лице", відбитим у козацьких прізвищах Чорно- 

маз, Чорномизий. Біломизий. І якщо замість мукх в /о-мукх підстави¬ 

ти миз, буде гомиз, що вже близьке до назви кобза. У різних мовах коб¬ 

за має назви кобуз, кобиз, ковуз, комуз, комиз, тому цілком можливо, 

що й кобза означає “голова бика". З іншого боку, шумери мали струн¬ 

ний музичний інструмент пан-тур, який увінчувала голова бика і на¬ 

зва якого напрочуд подібна до укр. бандура. Струнний музичний ін¬ 

струмент віна - атрибут індійського Шіви, інше ім’я якого Вріш “Бик" 

тотожне імені давньоукраїнського “скотьєго" бога Влес-Велес. А для 
Давньої України, як і для Шумеру та Індії, характерний культ Священ¬ 

ного Бика-Тура. Тож якщо Шіва мав свій струнний музичний інстру¬ 

мент. то його мав і Влес-Велес. А позаяк вони “скотії" боги - бики, 

то й не дивно, що їхні музичні інструменти увінчувала голова бика. 

Прикметно, що іконографічні зображення індійського Шіви й україн¬ 

ського козака Мамая мають три десятки спільних деталей, серед них і 
струнний музичний інструмент: у Шіви - віна. у Мамая - кобза. Коня 
Олександра Македонського звали Букефал-Буцефал "Ьикоголовий”. З 
індійським Гомукха можна співвіднести українське прізвище Хомуха. 

/опа - дрібна адміністративна одиниця в Давній Індії, округа. 

За “Артхашастрою” (І-ІІ ст.). трактатом про управління державою, 

чиновник /опа-/опан-гупан керує кількома селами, провадить пере¬ 

пис людей, облікує їхнє майно, збирає податки, фіксує платників і не- 

сплатників податків. Каутілья, автор "Артхашастри”. радить признача¬ 

ти чиновника-ґопу на 5 -10 сіл, тобто на досить широкий ареал. Тер¬ 

мін /опа складають санскр. /о “корови, худоба" й па "захисник, охо¬ 

ронець" тобто дослівно означає “охоронець корів-худоби ”, “пастух". 
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Гопа споріднене з давньослов'янським терміном жупа. а /опан-/упан 
- з таким же давнім терміном жупан, відбитому в слов’янських і в 
українських прізвищах. У давній Русі губа - округа, район, наймен¬ 

ша територіально-адміністративна одиниця, кримінально-поліцій- 

на округа, де переслідування лихих людей доручалося самій громаді. 

Звідси й українські вирази: на губі, посадовити на губу, сидіти на губі 
тощо, вжиткові й нині переважно у військовому середовищі. А фразео¬ 

логізми на всю губу пан. /азди цілою губою, гріха на всю губу, реве на всю 
губу стосуються не частини обличчя - губів, а давнього територіально- 

адміністративного терміна - губа. В Україні чимало назв, похідних 
від губа - Губник, Губське, Губівка. Особливо цікава назва одного з так 
званих “болоховських" міст - Губин. яке виявляє дотичність до Ґопи- 

І'опапи-Кріиіни. Таммуз - бог-пастух у шумерській міфології має епі¬ 

тет Гу-ба “Охоронець корів”, “Пастух". Слід гадати, що й українські 
прізвища Губа, Губань. Губенко, Губченко, Губський пов'язані насампе¬ 

ред із давнім губа, оскільки маємо українські прізвища Гапон (первісно 
Гопан). Жупан, Жупанич. Жупанчич. Жупанський. Можна згадати й не 
такий уже давній адміністративний поділ на губернії - цілком можли¬ 

во, що й губернія споріднене з /опа. хоча його й виводять із лат. £иЬеге 
“правити". Але /опа теж мас значення правити, керувати. 

Гопа - одне з імен-епітетів Крішни. розкладається на Іо+па, де 
/о - "бик, корова; "худоба", па - "захисник, охоронець" яке сходить до 
дієслівної основи па “охороняти, захищати, берегти". Тобто ім’я Го¬ 

па дослівно означає "Охоронець биків-корів-худоби". “Пастух", різно¬ 

види його - Ґопап, Гопала. Гопапака. Ім'я Гопа мас і різновид Гопака 
(хінді Гопак), назва запального козацького танцю гопак теж стає сю¬ 

ди. Оскільки /о має значення і “земля", бо вона, як і корова, теж году¬ 

вальниця. то /опа означає і “захисник-охоронець землі", тобто “цар". 

Таммуз - бог-пастух у шумерській міфологи, має епітет Гу-ба з тих са¬ 

мих компонентів і з гим самим значенням, що й ііід. /опа. Тобто Гопа 
і Гу-ба етимологічно тотожні. За “Реєстром" 1649 року в Білоцерків¬ 

ському полку служив козак Василь Гопа. а серед так званих “болохов¬ 

ських" міст в Україні маємо місто Губин. у назві якого цілком могло 
відбитися Гопа-Губа на означення Крішни. тим більше що на Волині 
із ним пов’язаний рясний топонімно-гідропімний пласт. А найпопу- 

лярніше ім’я Крішни - Гопал-Гопапа відбите в українських прізвищах 
Гупал. Гупало. Гупалов, Гупалюк. Гупаленко, назвах Гупали (якраз на 
Волині), Гупалівка й Гупалівщина на Дніпропетровщині. Дотичні до 
Крішни та індійських реалій і інші “болоховські" міста: Божеськ, Де¬ 

ревині, Дядьків. Кобудь, Кудин. Чернетин. 
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/опока (хінді /опок) “пастушок" - з ним споріднене укр. го¬ 

пак. улюблений танок запорозьких козаків, первісно пастушницько- 

воїнський танок. 

Гопала “Охоронець корів-худоби", “ГІастух" - популярне ім'я- 

епітет Кріїини, яке складають санскр. /о*пала, де /о - “корони, ху¬ 

доба", а також “земля", пала - “захисник, охоронець". З іменем Гопа¬ 

ла. що має і форму Гопал, споріднені українські прізвища Гупап, Гупа¬ 

ло. Гупалов, Гупалюк. Гупаленко й назви Гупали (па Волині), Гупалівка 
й Гупалівщина (на Дніпропетровщині). Синонім імені - Гопапп “Вла¬ 

дика корів-худоби", де паті - "господар, хазяїн, володар", споріднене 
з укр. батько й рос. батя. Гопапп також - ім'я Віиіну, Шіни й Варуни, 

/опаті має і значення “ватажок, проводир" та “сонце" 

/опалака (хінді /опалак) - те саме, що й /опала. Компоненти 
пала й палака (хінді тіл і палак) сходять до індоєвропейської дієслів¬ 

ної основи па. різновид якої - пал -охороняти, захищати, берегти».. 

Санскр. палака. хінді палак споріднені з укр. полк у військових термі¬ 

нах полковник, полководець і князівських іменах Ярополк і Святопопк. 

Споріднене інд. палак і з укр. плекати, плекання. Санскр. /опалапа 
означає «тваринництво, скотарство», досл. «плекання корів-худоби». 

Гопапандана «Син пастуха» - ім’я-епітет Крішни, яке склада¬ 

ють санскр. /опа* пандана, де /опа - "пастух" (досл. "охоронець корів- 

худоби"), пандана - “син. нащадок" Інші імена Крішни з Гопа: Гопен- 

дра (гопа+індра) “Цар пастухів", де індра - “цар, правитель; Індра", та 
Іопсша (/опа+іша) “Ьог пастухів", де іша - "бог. владика, Всевишній" 
споріднене з Ісус. 

Ґопаті “Владика корів-худоби", "Пастух" - одне з імен Крішни. 

різновиди якого - Гопа. Гопала. Ім'я складають Го+паті, де /о “корови- 

бики; худоба”, а папи розширена суфіксом ті дієслівна основа па "за¬ 

хищати. охороняти, берегти". Тож санскр. паті означає «захисник, 

охоронець* (досл. «який захищає», рос. «защищаюіций»), із ним спо¬ 

ріднені укр. батько й рос. батя. Інд. Гопаті співвідноситься з назвою 
одного з болоховських» міст - Кобудь. зважаючи на те, іцо компонент 
паті в іранських мовах відбитий як буд і будш. Що видно хоча 6 із 
імені антського князя VI ст. Хільбудш. індійський еквівалент якого 
Кулапаті-Кульпаті “Батько-Захисник роду”, споріднене з українськи¬ 

ми прізвищами Кульбіда і Куйбіда. 

/опаиїтамі “пастуша восьмиця" - восьмий день світлої поло¬ 

вини місяця картік (катік), відзначається як свято корів. Цього дня, 

за переказами. Крішна став пастухом. Термін складають санскр. 

/опа іаштамі, де /опа - "пастух" (досл. “охоронець корів"), аштамі - 
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восьмий день лунарного місяця. Картік - восьмий місяць індійсько¬ 

го календаря, відповідає жовтню-листопаду. 

Гопікрішна “Радга й Крішна" - складне ім’я, яке утворюють два 
імені Гопі+Кріїина, де Гот "Пастушка" - інше ім’я Радги, коханої пас¬ 

тушки Крішни. Синонім - ім’я Радгакрішна, саме таке ім’я мав пер¬ 

ший президент незалежної Індії Сарвапаллі Радгакрішнан. Ім’я Радга 
споріднене з циганським та українським жіночим ім'ям Рада. 

Гопінатха “Повелитель-Цар пастушок" - ім’я-епітет Кріт* 

ми, яке складають санскр. /опі+натха. де /опі - "пастушка", а натха 
- “цар, правитель". Інші імена Крішни з елементом Ґопі: Гопіджана- 

прія "Улюбленець пастушок", де джана - “душа, серце", прія - “любий, 

милий” споріднене з укр. приялнь, приємний, приятель та Гопічандра 
“Коханий пастушок" або “Місяць пастушок", де чандра - “місяць; ко¬ 

ханий". А санскр. Чандра як Шандра відбите п низці українських пріз¬ 

вищ і назв. 

ґопта, гоптар «захисник, охоронець, воїн», досл. «охоронець 
корів-худоби* - воїнський термін, який складають /олптар, де птар 
сходить до первісного патар «захисник, воїн». Термін відбитий в 
українських прізвищах Хопта, Хобта. Хобтя, Гоптар. 

Горатхагірі «Гора Ґоратха» - гора на сході Індії, назва дослів¬ 

но означає «Гора Воловий Запряг», де санскр. /ірі й укр. гора тотожні. 

Горатхагірі згадує «Махабгарата», джайнські й санскритські джере¬ 

ла. Фортецю Горатхагірі, розташовану на горі, штурмувало числен¬ 

не військо царя Кхаравели з держави Калінга. котрий узяв фортецю й 
одразу рушив на Маґадгу, сусідню державу, кордони якої було видно 
з гори Горатхагірі. Санскр. юратха (хінді /оратх) означає «повіз, 

що його тягнуть воли, бики або корови», «воловий-бичачий запряг» 

Терміну /оратха-горатх тотожне /ояна-гоян, де яна-ян теж «віз, по¬ 

віз, підвода, колісниця». Тобто ратха-ратх і яна-ян синоніми й мо¬ 

жуть взаємозамінюватися. Санскритські назви для кінського запря¬ 

гу ашваратха й ашваяна, причому ашваратха має і форму ратхаш- 

ва, тобто з переставленими компонентами. Термін ратха пов'язаний 
переважно з воїнським станом і конем, а яна - з селянським і волом, 

биком. Тому елемент ратха значно частіший у кшатрійських іменах, 

а яна у селянських. Проте обидва слова - синоніми, й коли існує ім’я 
з одним із цих компонентів, то може існувати і його паралельна фор¬ 

ма. Слово ратха вживається з іменами богів і на означення богів. Ко¬ 

ли воно вживається з іменем якогось божества, то позначає або ін¬ 

ше божество, або якусь реалію, пов'язану з ним. Як відзначають до¬ 

слідники, українці теж розрізняють вози, в які впрягають волів - во- 



повий запряг, воловий віз, у чумаків - мажа. і в які впрягають коней 
- кінський запряг, кінський віз. Останні легші, замість волового диш¬ 

ла у них часто 2 голоблі. Ашваратха-/оратха й аиіваяна-гояна з во¬ 

їнських і селянських термінів поступово стали воїнсько-селянськими 
іменами й прізвищами. Імена, посталі з цих термінів, незрідка мають 
боги й видатні постаті індійської міфології та епосу. 

Ґосвамі «Власник корів-худоби» - ім‘я-епітет Крішни. яке скла¬ 

дають санскр. /о+свамі. де /о - “корови, худоба; земля", а свамі - “гос¬ 

подар, хазяїн, власник, володар", споріднене з укр. сам у розумінні 
“хазяїн, господар". Синоніми - Госаїн (укр. хазяїн) та Годгарін, вони 
теж означають "Власник корів-худоби". 

/освамін (хінді /осаїн). досл. “власник корів" - бог, Всевишній; 

праведник, святий (при звертанні до відлюдників і аскетів); госпо¬ 

дар. власник. Термін мови хінді /осаїн. з яким споріднені укр. хазя¬ 

їн та рос. хозяин, утворений саме з /освамін. де /о - “корови, худоба", 

свамін - "власник*. Свамін у хінді має форму саїн і теж означає “хазя¬ 

їн, власник; бог, Всевишній; чоловік, муж“. З чого видно, що санскрит¬ 

ське й хінді /о, /у на слов'янському грунті відбиваються і як хо-ха-ху 
(пор. іще санскр. /удабга й укр. худоба). 

/отра «череда корів» - санскритський термін на означення че¬ 

реди корів чи гурту овець, який з часом розвинувся до значень «сім'я, 

родина, рід». Споріднений з укр. отара. Утворений з /о*тра, де /о 
«корови, худоба», а тра - суфікс місця. Тож первісно /отра, як і термі¬ 

ни /ошала (укр. кошара) та абгівара (укр. обора) означало «коров’яче 
стійло», «корівник». Санскр. /отра має особливе значення для брах¬ 

манських родів, які виводять походження від божественних мудреців, 

так званих деварішг. Родоначальниками готр вважаються 7 мудреців- 

ріші (саптаріші), які уособлюють сузір’я Велика Ведмедиця (Саптар- 

ші). серед них і Васіштха. нащадки якого носили пасмо волосся на ви¬ 

голеній голові (тобто «оселедець») і син якого якраз і звався Готра. Все¬ 

редині кожної ґотри виділяється правара, лінія успадкування. її мусив 
згадувати жрець, коли запалював і освячував жертовне багаття. Нази¬ 

ваючи імена своїх предків (не більше п’яти), він водночас засвідчував 
і своє право на участь у священнодії. Традиція надає великого значен¬ 

ня чистоті готри, тому розроблена ціла система шлюбних заборон, які 
враховують приналежність жениха й нареченої до тієї чи іншої Готри, 
правари, родини, роду. Шлюби всередині однієї готри заборонені. 

Ґотрабгід «Відкривач небесних кошар» - ім'я-епітет Індри, 

володаря неба-сварги й ватажка небесного воїнства, утворене від 
санскр. /отра+бгід. Де /отра означає «корівник, кошара», а бгід - 
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«руйнівник, трощитель» сходить до дієслівної основи бгід «ламати, 

розбивати, трощити». Індра - атмосферне божество, пов'язане з до¬ 

щем, водою, вологою, головний його подвиг у «Рігведі» - визволен¬ 

ня річок, які перегородив змій Врігра й не дає їм текти. У міфах Індра 
часто розбиває скелі, де заточені корови - уособлення дощових хмар 
і попи зрошують землю життєдайною вологою, даруючи людям ще¬ 

дрий врожай, отже, й добробут. 

Ґошака (хінді Гошик) «Могутньобикий», «Могутній, як бик» - 

воїнське ім’я, боспорські написи III століття фіксують його як Ґосак. 

Воно тотожне українському імені (у запорожців) та прізвищу Козак, 

імені половецького князя Кмк-Гзак у «Слові о полку Ігоревім» га ви¬ 

нятково важливому для вітчизняної історії терміну козак. Утворене 
з компонентів /о*шак. де /о - -самець, бик», а итк - «дужий, могут¬ 

ній», яке сходить до санскритської дієслівної основи шак «моїти, бу¬ 

ти сильним-могутнім». Тобто Гошак-Госак дослівно означає «Бикомо- 

гутмій», а порівняння доблесною воїна з биком-ту ром звичайне яви¬ 

ще в багатьох епосах, в тому числі і в українському, що засвідчує те 
ж «Слово». Санскр. шак «могуїній» в іранських і слов'янських мовах 
має форму сак, воно відбите в українських прізвищах і назвах, у сан¬ 

скриті скіфи - шаки, в іранських мовах - саки. 

/ошала «корівник, приміщення для худоби» - термін склада¬ 

ють /о+шапа, де /о - «корови, худоба», шале - «приміщення», спорід¬ 

нене з укр. зала, франц. шале та апгл. холл. З /ошала споріднене укр. 

кошара, де укр. ко і шара та санскр. /о і иіала тотожні. 

/оштома «славлення корови» - жертовний обряд, термін скла¬ 

дають /о+штама, де /о - «корова; бик», а штома-стома - «шануван¬ 

ня, пошанування», яке сходить до санскритської дієслівної основи 
сту-шту «славити, величати, підносити», яка, в свою чергу, тотожна 
українському дієслову штати «шанувати», від якої утворено бага¬ 

то похідних. 

/оштха первісно «місце для корів, корівник, стійло», згодом - 

«місце зборів; зібрання, асамблея» тощо. Термін утворено з /о+стха, 

де /о «корови, худоба», стха - «місце», яке в складних словах перед 
голосними стає штха. На українському грунті стха-штха відбиті як 
ща і ще, наприклад, у назвах Гоща, Мирогоща, ҐІирогоща, термінах ка¬ 

пище, селище, церквище, річище, де ща-щс і означають «місце»: церк- 

вище - місце, де колись була церква, селище - місце поселення, пасо¬ 

вище - місце, де пасуть худобу тощо. 

/ояна (хінді /оян) «воловий-бичачий-коров'ячий запряг», «віз», 

«колісниця». Термін утворено з санскр. /о+яна, де /о - «бик, віл; коро- 
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на», яна - «віз. поніз. підвода». Синонім - /оршпха. Можлива спорід¬ 

неність з українським прізвищем Гоян. 

гравастут «славлячий травам» - один із трьох помічників дго* 

тара, верховного жерця групи «Рігведи». які при при жертвопри¬ 

носинах співали гімни з «Рігведи». Трос помічників при головному 
жерці також шанобливо називаються двітій «другий», трітій «тре¬ 

тій» і паді. їхні обов'язки, як і плата за послуги, регламентовані: дві- 

тій отримує половину від милостині, яку отримує верховний жрець. 

трітій - третину, паді - чверть. Термін гравастут складають санскр. 

ступі «який славить, величає», і грами - «камінь», споріднене з укр. 

жорна (йор. також гравій) - у ведійському ритуалі означення каменів 
або жорен для чавлення соми. Див. Сшуті, стома. 

грама «сільська община» - санскритський термін на означення 
сільської общини, нині вжитковий у значенні село, рясно відбитий у 
назвах і споріднений із давньоукр. громада. 

граміка «сільський староста» - санскритський термін на озна¬ 

чення ватажка сільської обіцини-грлмн. з яким споріднене козацьке й 
сучасне українське пріївнще Громпка. Громико. 

граха (хіиді /рах) - посудина для води, молока, напоїв тощо, 

споріднене з укр. глек. Ведійські ари мали свої «місячні» й «сонячні» 

священні хмільні напої, як і слов'яни, і предки сучасних українців, які 
без особливих втрат зберегли досьогодні давню традицію. Посудина 
для сонячного напою сури-суриці в санскриті - сура/раха, для місяч¬ 

ної соми - сомаграха. де сураграха дослівно означає «глек для сурм», 

а сомаграха - «глек для соми»; українським відповідник сомаграхм - 

кумач, куманець, де кума споріднене з під. сома та Іран, хома-хаома. 

гріхадіпті «світло оселі- - одне * означень господині, хазяй¬ 

ки дому, оселі. Термін творять санскр. гріха «дім. оселя, житло» й ді- 

тчі «світло, сяяння, блиск, краса», відбите в українському прізвище 
Диптан: у санскриті діптан - «сонце». Тож дослівно гріхадіпті озна¬ 

чає «снітло-світильник-окраса оселі». Домогоснодар у гуцулів - газда, 
воно споріднене з санскр. /ріхастха. складене з /ріха+стха, де стха 
«стояти, перебувати, бути». Тобто /ріхастха означає «той. що в осе¬ 

лі». «господар». Санскр. гріха має і форму /еха, тому й /ріхастха має 
форми гехастха і /ехаста, звідки й /азда. А господиня означується 
/ріхастхіні-/ехастхіні-/ехастіні. йому тотожне гуцульське газдиня. 

Що це не випадково, засвідчує індійський термін /осаін, досл. «влас¬ 

ник корів», тотожний укр. хазяїн, звідки й хазяйка. 

Ґуджарраштра «Країна гуджарів» - давня назва країни (ни¬ 

ні штат Гуджарат), яка включала в себе давні держави Сураиапра й 
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ІІавараіитра. Буддійські джерела подають ці назви нк Гуджаратха- 

Гуджаратта. Сураттха-Суратта, Навараттха-Нанаратша тощо. 

Всі ці назви містятьраиітра. у санскриті - «країна, держава», різнови¬ 

ди його - раттха, ратта, рипі, через що й давнє Гуджарраиітра має 
і форми Гуджаратха-Гуджаратта. І рипі у назві Гуджарат - залишок 
первісного раиітра «країна, держава», а давнє Сураштри-Суратха- 

Сурчтпш прибрало форми Сурпт. Природним продовженням лан¬ 

цюжка І'уджарратта-Махаратта-Суратта-Наваратта на північ 
* Пенджаб і Сііід - давня Аратта-Араштра, із тим самим ратта- 

раиітра. Ареал назв із раиітра-ратта охоплює Північно-Західну Ін¬ 

дію. ареал Іпдської цивілізації і саме з цим ареалом Україна виявляє 
найбільше гідронімпо-топонімних сходжень. Компонентраштра від¬ 

битий у козацьких прізвищах Разтропа. Розтрина, Рол тру хан га су¬ 

часному Розтронович і в козацьких прізвищах Лаштабида, Лаиїта• 

бедін, Лаштабега, Лаштабека. Сам етнонім /уджари споріднений з 
етнонімом хозари, які залишили помітний слід в українській історії. 

Цікаво, що великим візирем Іуджарлт у у XVIII ст. був запорозький 
козак на Отаманській службі Яків Малик. 

Іханаш'яма «Темнохмарий» - ім'я-сиітст Крикни, яке склади- 

кпь слнскр. /хана+ш'яма, де /хана - "хмара", а їй'яма - "темний, чор¬ 

ний". Кріїїша - сиінонагошкірий, тому й таке порівняння. Санскр. 

ні‘яма (хіііді ш ялі) відбите в українських назвах Сейм, Сума, Суми. 

Шамраївка (на Київщині) й прізвищі ІІІамрай, якому тотожні під. 

Шамрай, ІІІамрао. Ш'яма-Ш'ям і ІІІамрай-Шамрао - також імена 
Крішни-Чорнобога. Сюди ж стають і річкові назви Самвода. Саморіч- 

ка, місто Самгородок на Черкащині. 

/хатічакра "колесо з глеками" “колодязь" - той же україн¬ 

ський чигир. Укр. колодязь теж містить коло "колесо" й означає “ко/іо- 

тяг". "витягання води колесом". Такий водопідйомний пристрій опи¬ 

сує іще "Ріґведа": до мотузки прив'язується кілька глеків, з допомо¬ 

гою колеса вони опускаються в колодязь, зачерпують воду, підійма¬ 

ють її. виливають у зрошувальні канави й опускаються знову. Цей 
пристрій "Рігведа" називає /хатічакра, де /хаті "глек", а чакра “ко¬ 

ло, колесо" (Іран, чахра, грец. кнкяос, латин, циклон). Тобто дослівно 
іхатічакра означає “колесо з глеками", а водночас і “колодязь". Тож 
первісна форма сучасного українського колодязь - колотяг. Загадко¬ 

вий вираз у “Вслссовій книзі" - чураі. що його дослідники здогадно 
тлумачать “зрошувальні канали", якраз і означає чигирі-колодязі (іпд. 

чахар-чарах-чарх-черх-чурх. а чурси - множина), вони й досі вжитко¬ 

ві і в І Іенджабі. і в Украпи. 



Дадгіджа "З молока народжена'' - ім’я епітет /І«кшмі, яке утво¬ 

рюють дадгі*джа. де дадгі (хїнді дудг) “молоко" сходить до санскрит¬ 

ської дієслівної основи дух “доїти", а джа - “народжена; дочка" За мі¬ 

фом. Лакшмі постала з Молочного океану, коли боги та їхні старші 
брати асури сколочували його, щоб повернути затонулі під час пото¬ 

ну скраби. Грецька Афродіта. функціонально тотожна Лакиїмі, за мі¬ 

фами, теж постала з оіломолочноі морської піни. 
Дадгінаді “Сирна ріка" - назву складають санскр. дадгі*наді, де 

дадгі - “молоко; сир", наді - “ріка", відбите в назвах українських річок 
Надяа й Надюпка в басейні Дніпра та озер Надків на Київщині й На¬ 

дане у самому Києві. Наді “Ріка" - інша назва священної Ґанги, яка, 

вважається, колись текла на небі й уособлювала Молочний Шлях, 

а потім зійшла на землю. У санскриті Молочний Шлях - Свар/аиа- 

ді “Небесна Ріка" В індійців жіноче ім'я Надя асоціюється з санскр. 

паді "ріка", а Надія - як зменшувально-пестливе від нього, “річечка", 

щоправда, з наголосом на я. Поряд із "молочними" в Україні багато і 
“сирних" річок: Сирниця і Сирківщина на Житомирщині. Сировиця 
на Львівщині. Сирова - на Закарпатті, Сироватка й Сирець - на Сум¬ 

щині, Сиреиь - на Рівненщині, Сириці - на Херсонщині й Залоріжчи- 

иі. Сирець - і притока київської Почайни й частина Києва. 

В індійців до традиційних п’яти священних продуктів, отриму¬ 

ваних від корови, входить і сир; вважається, що вони мають магіч¬ 

ну очищувальну силу, тому широко вживаються в ритуальних цілях. 
Для свят Крішниного циклу неодмінні молочні продукти, надто кис¬ 

ле молоко, з яким пов'язаний навіть особливий обряд. Існує безліч 
оповідей про те. як малий Крішна цупив у пастушок сир. масло, сме¬ 

тану й молоко. Сам Крішна зріс серед пастухів, поклоніння йому ряс¬ 

но відбите на давньоукраїнських геренах.а "Велесова книга" знає йо¬ 

го під іменем Кришень. В українців є свято Кожний, інша назва якого 
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- Сирний тиждень, коли на столі неодмінно мають бути вареники і 
сиром, масло й сметана. 

Далбг’я “Далбгиний" - головний домашній жрець п'ятьох 
брагів-пандавів, війна яких зі своїми двоюрідними братами каурана- 

ми складає сюжетний стрижень “Махабгарати": Крінша підтримував 
панда Вів. а його старший брат Ьалавіра - кауравів. Сіамі індійські дже¬ 

рела уточнюють, що ДалбУя - різновид імені ДарбУя, яке пов'язане зі 
священною травою дорога. яка називалася і далбгп. Що засвідчує ко¬ 

ливання р:л у самому санскриті, і ге. що імена з Дирбг-Дилог мали пе¬ 

реважно представники жрецького стану. У зв'язку зі сказаним при¬ 

вертають унагу українські назви Ядолбунів, Здоабиця. Довбицн і дав¬ 

ньоукраїнський етнонім дуліби. Див. Ьідарбга. Бгоджа. 

данава “давав»" - інша назва асурів. первісних богів, матір'ю 
яких вважається богиня Дану і які за нею називалися дамлей ''си¬ 

ни Дану” що є відлунням матріархату, коли називання нащадків іш¬ 

ло по материнській лінії. Санскр. данава складають дана+ва. де ви 
- суфікс збірної множинності (як у литва, мордви, бритви, татар¬ 

ви. рос. битви, листки), а дини “ріка, потік” сходить до імені боги¬ 

ні первозданних вод Дану, прямий двійник якої - українська фоль¬ 

клорна Дана, теж пов’язана з мідною стихією. Імена обох богинь - 

Дану й Дани - з найдавніших часів відбиті в назвах найбільших укра¬ 

їнських річок - Дон. Донець. Дунай. Дністер. Дніпро. Диниви також 
- інша назва індійських ядавів. а ндави. родоначальник яких - леген¬ 

дарний цар Ялу. тотожні літописним ятвягам. які щодо себе мають 
дві інші назви - ситвити й даниви. Так само і ятвяги, яких відносять 
до західно-балтійських племен, теж мають щодо себе дві інші назви 
- судовити (судова) і дайнова. Тобто індійські ядани й західнобал гій- 

ські ятвяги виявляють як етнонімну. так і мовно-етнічну спорідне¬ 

ність. Тож іпд. данава “нащадки Дану" тотожне балт. дайнова. Іі чому 
відбився вплив матріархату, коли нащадків називали не по батькові, 

а по матері, що. до речі, й досі проявляється в українських селах. Цим 
підтверджується первісність асурів і їхнє старшинство перед пізні¬ 

шими богами-денами. З ядавін-даиавів. тож і з ягвягів-дайноінн по¬ 

ходять Крішна-Чорнобог і його старший брат Ьаладсва-Ьілобог, які 
в епосі уособлюють відповідно богів-денів і первісних богів - асу¬ 

рів. і де Крішна виступає на боці пандавів-девів. а Ьаладева - па боці 
кауравів-асурів. Обидва вони - носії синьо-жовтої символіки, кольо¬ 

рів нашого державного прапора: якщо Крішна синюнатоіпкірий і має 
золотисте вбрання, то Балалева золотавошкірий і має синє вбрання. 

Данавіра “Самовідданий богатир”. “Жертовний герой" - чоло- 



віче воїнське ім’я, яке творя гь санскр. дана* віра, де данії, дач “дар, да¬ 

рування, самовідданість, жертовність" а віра, вір - "богатир, герой". 

Слискр. Дана віра має у раджпутів - індійських “козаків" і ненджабців 
<|м>рми Данвір і Данвір, де останнє тотожне козацькому прізвищу по¬ 

ловецькою походження Дспбсра. Ім'я Данаптт "Владика жсртовнос- 

• і" мав дядько Крішни, де паті споріднене з укр. батько та рос. батя. 

Синонім імені Да н, і віра - воїнське ім'я Данашура. 

данастуті “славлення щедрості",“звеличення щедроти" - важ¬ 

ливіш санскритський термін, у ведах величальні гімни на честь царів 
і божеств, яким влаштовують ішііімі пожер і вин и і під час яких щедро 
обдаровуються присутні. Термін утворено під санскр. дана тнуті, де 
ступи - “славлення, звеличування, вихваляння", споріднене з україн¬ 

ським чітішт (рос. чтить), а дана утворене від дослівної основи дії 
“давати, дарувати.обдаровувати, наділяти"; ноно ж підбите в імені ве¬ 

дійської богині первозданних вод Дану та в імені української фоль¬ 

клорної Даті. У “Рігведі" дану "ріка, потік" уже архаїчне, що засвід¬ 

чує: ведійські арії знали його на прабатьківщині, тобто й на Україні, 
де ноно й досі відбите в назвах найбільших українських річок - Доп, 

Донець. Дунай. Дністер, Дніпро. Ця ж основа відбіпа в Іран, дар'я “рі¬ 

ка" у назвах Лму-Дар'я і Сир-Дар'я. Дана-Дану-Дар я означає “Яка об¬ 

даровує". “Дарувальниця (води, тож і врожаю, багатства, добробуту, 

щастя)", дана-дану-дар'я стало загальним означенням річки, яка дає 
землі життєдайну вологу, а та дарує людям щедрий врожай, гож і до¬ 

статок, заможність. Недарма веди знають і термін надістуті “слав¬ 

лення річок", посталий із .ножертяпн і обрядів на честь річок. 

Данашура "Самовідданий богатир-гсрои" - індійське воїнське 
ім’я, яке складають санскр. дана*шура, де дана - “дар. давання, дару¬ 

вання, відданість, жертовність", а тура - “воїн, богатир, герой". У буд¬ 

дизмі Данашура ім’я одною з майбутніх булл - бод/ісатв (термін від¬ 

битий у християнському імені Йосафат). Ім’я Шура мали дід Кріш¬ 

ни й батько дружини царя Длінаратхи. батька Ра.ми. А Рама й Крішна 
- сьоме й восьме земні втілення сонячного бога Вішиу-Вишнього- 

Всеиишнього Шурасуну “Син ІІІури" й Шурасена “Сила Шури” нази¬ 

вали батька Крішни, а самого Крішну і його старшого брата Баладсву 
називали по діду Шаурі-Шаврі. тобто “Шурин", “3 роду Шури". З ни¬ 

ми споріднені скіфське царське ім'я Савлій, первісно Шаврій-Шавпій і 
українські прізвища Шавпа. Шавро-Шавло. Шаврснко-Шавлснко, Шсв- 

рспуко, Шавуяа, Шавлушка. Данашура - семантичний двійник воїн¬ 

ського імені Данавіра (Данвір і Данбір). яке гогожне козацькому пріз¬ 

вищу Дснбера. 
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Данда "Кий, Булава. Жезл, Скипстр" - у “Махабгараті" цар. син 
царя Віданди й браг царя Лапдадгари, що правин у державі Маґад- 

га (нині штат Біхар на сході Індії). Його має також син Ікшваку - ро¬ 

доначальника Сонячної династії царів і низка інших міфологічних та 
епічних персонажів. Санскрит дає 24 значення слова данда. семан¬ 

тично близьких між собою: “палиця, ціпок, посох, дрючок, древко. 

стебло, корінь, творень, хребет, опора, весло” й ін. Але серед цих усіх 
значень па першому місці стоять значення “кий. булава, жезл, ски- 

нстр" як символи влади. Слово данда (хінді данд) - атрибут і символ 
царської влади, воно входиіь в імена богів, божественних мудреців, 

царів і могутніх героїв, в етноніми й топоніми, важливі соціальні тер¬ 

міни й поняття, з яких згодом постало чимало імен і прізвищ. Боже¬ 

ства Вішну й Крішна. Шіва та Яма мають ім’я Данда, на означення 
цих і інших богів вживалися двоосновні імена з компонентом данда: 

Дандапані, Дандахаста. Дандабгрїт, Дандатхама. Дандекар, Дапдін. 

Давньогрецький історик Аррілн (96 175 рр.). коли описує похід Олек¬ 

сандра Македонського до Індії, згадує про зустріч полководця з му¬ 

дрецем Дандамиом, що нрсдсіавляв одну з індійських філософських 
течій. У ламаїзмі слово данда вживається на означення ваджри. гро¬ 

мової стріли, перуна, а ваджра-булава ще в "РігведҐ - зброя царя бо¬ 

гів і ватажка небесного воїнства Індри, якого добре знає “Велесова 
книга”. 

Племінний ватажок у давні часи об'єднував у своїх руках ма¬ 

гічну і юридичну владу, постать племінного ватажка - князя чи ца¬ 

ря - нерозривно пов'язана з уявленнями про світобудову. А всесвіт, 

за “Рігведою" виник, коли бог-творець розділив Небо й Землю, доти 
злиті воєдино, у проміжному просторі між ними стоїть опора, яка під¬ 

тримує їх. Роль опори в ритуалі виконує жертовний стовп, який вод¬ 

ночас символізує і центр всесвіту, де відбувається безпосереднє спіл¬ 

кування людей із богами. Обряд біля священного стовпа ніби повто¬ 

рює в мініатюрі акт світотворення. а спілкування людей із небожите¬ 

лями здійснює через пожертву вождь племені, князь, цар. у первісні 
часи і жрець. Тож і саискр. данда пов'язане з магічною і військовою 
владою, є їх уособленням, символом. І зараз в Індії довгий, розцяць¬ 

кований різьбленням і бляшками, добре наолієний ціпок - неодмін¬ 

ний атрибут індійського селянина, особливо на сходках і різних уро¬ 

чистостях. У перші повоєнні роки й на Ровенському Поліссі довгий, 

у зріст людини ціпок вручали хаті, яка мала чергувати в сільраді. Цс 
теж відлуння давніх уявлень. Санскр. данда має деякі особливості, ці¬ 

каві у зв’язку з Києм і Києвом, бо одне із значень його - “весло", а дан- 
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дін означає і "веслувальник, човняр" Що спонукає згадати слова літо¬ 

писця Нестора в “Повісті врем'янмх літ", що полянський князь Кий не 
міг бути перевізником, тобто човнярем. Та коли подумати, то саме че¬ 

рез свій князівський статус Кий не тільки міг. але й мусив мати спра¬ 

ву з човном, бо човен відігравав важливу роль у давніх уявленнях та 
обрядах багатьох народів, серед них і слов’ян. Він був часткою похо¬ 

вального обряду, княгиня Ольга, мовлять літописи, спалила древлян- 

ських сватів у човні. Човен неодмінний при інших обрядах і ритуа¬ 

лах, зокрема, при пожертвинах Дніпру-Славутичу. Уявлялося, що са¬ 

ме племінний ватажок через ритуальне дійство поєднує правий берег 
і лівий, небо і землю, які уособлювали відповідно чоловіче й жіноче 
начало. Недарма з давніх-давен побутує уявлення про човен як на¬ 

род- державу, а про князя, царя - як всслувальника. човняра, що пра¬ 

вує цим народом-державою. 

Семантична тотожність імен Данда й Кий, назлДандака й Ки¬ 

їв, етнонімів дандарії і кияни підтверджують князівський статус Кия, 

легендарного засновника Києва, існування слов’янського імені Кий, 

яке ще у XVIII сг. мало значення “жезл, скипетр", і своїм внутрішнім 
змістом обгрунтовує назву Київ. У запорозьких козаків данда відби¬ 

те у прізвищах Динда й Динденко. Семантична тотожність імен Дан¬ 

да і Кий, нлльДандака і Київ дають підставу ствсрджуваїи закономір¬ 

ність існування імені Кий і похідної від нього назви Київ, які пов'язані 
з важливим соціальним терміном кий “жезл, скипетр. булава, кий”, 

невіддільного від влади й владарювання. Індійські дані підтверджу¬ 

ють князівський статус Кия і назву Київ, столицю і центр держав¬ 

ного утворення, а спершу, певно, племінного центру. Окрім усіх ін¬ 

ших чинників, які висунули Київ до найголовніших і найважливіших 
східнослов'янських міст, зробили столицею Києворуської держави, 

обумовили виняткове суспільне й політичне значення, не останню 
роль відіграв і той важливий первісний зміст, що його ніс у собі соці¬ 

альний термін кий, тісно пов’язаний із силою, могутністю, владою. 

Дандабаху “3 дандою у руці” - чоловіче воїнське ім’я, синонім 
імені Дандапані. Утворене від санскр. данда “кий. булава, жезл" і 6а- 

ху “рука”. 

Дамдавіра"Богатир-булавник"“Герой-кияниця"-воінськсім'я, 

яке творять санскр. данда+віра, де данда “кий. посох, булава, жезл, 

скипетр" а віра - “богатир, герой” Санскр. Дандавіра має різновиди 
Дчндивір та Дандабір і виявляє спорідненість із козацьким прізвищем 
половецького походження Дендсберя. Засвідчені у козаків і прізвища 
Динда й Динденко, споріднені з санскр. данда “кий. булава, жезл". 
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Данда/аурі “Караюча Іаурі". “Богиня покари" - жіноче ім'я, 

яке складають динда+гаурі. де опади не тільки "кий. булана, жезл", а 
й “кара, покарання" не тільки виступає символом влади, а й уосо¬ 

блює невідворотну покару за скоєні злочини. А Іаурі - одне з імен 
грізної богині-воїтельки, дружини ІИіви-Рудрн (давньоукр. Рад), від¬ 

бите в імені Гурамдухт “Дочка Гуран". що його мала дружина грузин¬ 

ського царя Давида Будівничого й сестра половецького князя Кончи¬ 

на, з дочкою якого. Кончакінною. був одружений син славнозвісного 
новгород-сіверського князя Ігоря. 

Дапдадгара “Києдержець* “КияіГ - у “Махабгараті" цар. який 
правив у давньому царстві Магадга і мав брата на ім’я Дапда “Кий". 

Також ім’я-епітет бога Ями і одного із ста синів царя Дгрі гараштри - 

батька знаменитих кауравів. Під час 18-дсііііої війни, описаної в "Ма¬ 

хабгараті", Дапдадгара воював на біті кауравів проти п’ятьох братів- 

нандавів і його вбив Арлжун, один із панданів. На Кубані й Південно¬ 

му Бузі, а також у Криму античні автори знають шдоарійськс плем'я 
дандарії, яке входило до Босфорської держави і писемно засвідчуєть¬ 

ся упродовж тисячоліття (з V ст. до и.е.). На березі Кубані засвідче¬ 

но топонім Дандариї, гаку ж назву засвідчено й на березі Бузького ли¬ 

ману, причому в давнину Південний Буг і Кубань називалися одна¬ 

ково - Гшапіс. З дандарінми пов’язують так звану Тсндріаську косу н 
Криму, інакше Тендру. У своєму “Житті Лукулла” Плугарх (І ст. до н. 

е.) згадує вождя племені длндаріїв на ім’я Дандариї. з чого видно, що 
місцеві ватажки мали імена, що збігалися з назвою племені. Ім’я та 
етнонім дандадгара складають данда+дгара. де дапда “жезл, скипетр. 

кий”, а дгара "тримач, держець", яке сходить до санскритської дієслів¬ 

ної основи дгар “тримати" спорідненої з укр. держати. Санскр. дгар- 

ма й укр. держава якраз і споріднює основа дгар держ. Тож дандарії- 

дандадгаріїозначає “жезлодержці, києдержці, кияни". Індійський ма¬ 

теріал засвідчує етимологічну тотожність етноніма дандарії, засвід¬ 

ченого в Україні, й етноніма дандадгари-данддгари в "Махабгараті"; 

цс індоарійськс плем’я належало до воїнського стану - кшатріїо, 

функціонально тотожного "царським" скіфам і літописним русичам. 

Участь індійських дандадгарії» у подіях “Махабгараті" на боці каура¬ 

вів, назва яких споріднена з назвою кравенці у “Велесовій книзі’* до¬ 

зволяє припустити, що предки сучасних українців брали участь у цих 
епічних подіях і що самі ці події, принаймні деякі, цілком могли від¬ 

буватися на теренах Давньої України. 

Дандака - як і Данда, син Ікшваку - родоначальника Соняч¬ 

ної династії царів. У “Рамаяні" - назва священного лісу, де жили най- 
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славетніші мудреці й найревніші відлюдники; тут певний час жили 
царевич Рама і його дружина Сіта. герої “ВамаяніГ. коли на 14 років 
пішли у вимушене лісове вигнання. Саме » лісу Лайдака десяти голо¬ 
шиї демон Раван “Ревун" і викрав Сіту. тож пошуки й визволення Са¬ 
ги и складами і. основний сюжет епічної поеми. Та ж "Рамаяна" роз 
повідав, що колись існувало царство Лайдака, яким правив цар Дан¬ 
ої і “Кий”, іцо мав брата Дандадгару. Причому зазначається. що саме 
за ім’ям царя Ллнди країна й називалася Дандака. Длнда нібито зако¬ 
хався в доньку жерця Шукри й викрав її. за що Шукра прокляв Дай • 
ду, після чого його країна занепала. У переказі цікаве те. що в “Ма- 
хабіараті” донькою верховного жерця Шукри є. Левадні - маги сипів 
Яду і Турвашу від царя Яяті. Яду започаткував знаменитий рід яда- 
вів. і якою й походили Крішна і його старішій брат Баладсва. А яда- 
ви виявляють спорідненість із літоііисніїмп ятвягами. У Криму, па 
піїїдеініо-західному узбережжі Птолемей у II й Амміан Марцсллін у 
IV сг. знають квітуче місто Лайдака - одне з трьох найбільших ю 
гочасшіх міст Гаврики. Саискр. Дандака означає Наділене длпдою- 
жезлом-скиїїетром-києм". іншими слонами - “Царське місто, Царськ. 
Цароніль. Столиця". Дандака - семантичний двійник назви Київ, гож 
такими самими значеннями витлумачується і назва Київ. Украй важ¬ 
ливо. що назва Дандака. засвідчена в "Романні" та "Махабгараті", іа- 
свідчена і в Україні, в Криму. Привертає увагу назва одного з "боло- 
хоііськпх" місі - Дядьків, яка первісно могла звучати саме як Діінди¬ 
ків, Диидків, а і часом затемнилася і стала пояснюватися за лроіумілі 
ціпкі словом - дядько. Тим більше, иіо Дядьків-Даніїкїв-Дандакіи. як і 
інші "болохоиські” міста, перебуває в ареалі з відчутним і досі індоа- 
рійським гоїіоііімним та гідроиіміїим пластом. 

Дандамукха “Полководець". “ГолонпокомандуючиїГ - воїнське 
ім’я, постале з терміна на означення військового ватажка. У творене з 
саискр. данда "кий. булава, жезл" і мукха "голова; головний". Саискр. 
дандамукха означає і “суддя", тому ім’я тлумачать і як “Каральник”. 

Данданаяка “Полководець" “Верховний суддя” - чоловіче ім'я, 
утворене з саискр. данда “кий. жезл" і наяка ' ватажок, проводир, ве¬ 
литель". Як і попереднє ім’я Дандамукха млі два значення. 

данданіті "наука про покарання" - термін зі сфери судочіш 
сіна, юриспруденції, уіоорснип із саискр. данда* ніші, де ніті “полі- 
піка.спініб (уданому разі - покарання)" Залежно віл коніексту. дан¬ 
да ма< не тільки значення “кпи. жезл, скинетр". а й "військо; нодко 
водень", “штраф, покарання, кара". Владу й уміння корисіліііся нею 
і означує термін данда-ніті. що включає мистецтво полі гики, науку 
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про застосування влади й покарання. Тобто данда тісно пов'язане і 
з судочинством, хоча основні значення санскр. данда “кий, булана, 

жезл, скипетр" стосуються військової сфери, князівської і царської 
влади. Багато термінів з данда стосуються магіко-юридичної влади, 

де мають значення кара, покарання, присуд, відшкодування, штраф. 

Ось лише деякі такі терміни: дандіка. дандабаху, дандадгара, дандад- 

гарін, данданаяка, данданат, данданчтар. дандапапа - суддя, дандад- 

гіпа, дандадгіпаті - головний суддя, данда-відгата - верховний суд¬ 

дя, дандалай - суд, данда, дандана, дандакара, данда-дгарана, данда- 

пата - кара, покарання, данда-відган, данда-самхіта, данда-сан/рах - 

кримінальний кодекс, данда-кар'явахі - судова процедура, дандадеш 
- вирок, дандавадга - смертний вирок, дандайо/а - виконання виро¬ 

ку, дандіт, дандадчшіт - засуджений, покараний. 

Дандапані "Киедержець”, "Булавоносець’’ - у пуранах таке ім’я 
мають ватажок війська Шіви, у буддійських джерелах - батько По¬ 

пі, дружини Будди, а також кілька міфологічних та епічних персона¬ 

жів. Ім'я утворене від санскр данда "кий. булава, жезл" і пані “рука" 

тож Дандапані дослівно означає "З києм-булавою жезлом у руці". Це 
ім'я мас сучасний тамільський письменник Дандапані Дминканпіан, 

який побувай в Україні, де познайомився з життям і творчістю Тараса 
Шевченка, переклав тамільською мовою його "Заповіт", а під вражен¬ 

ням "Катерини” написав гостросоціальний роман "Сундара-кандам" 

("Прекрасний лотос") про життя сучасної індійської жінки. У пере¬ 

кладі українською індолога Віталія Фурніки, уродженця Одеси, ро¬ 

ман під назвою “Добром зігріте серце" був спершу був надрукований 
у журналі “Всесвіт", а тоді вийшов окремою книжкою. 

Дандасчна "Булавносилий"."Киссилий", "Каральносмлий" - во¬ 

їнське ім’я, утворене з санскр. данда “кий, жезл; кара" та сена "сила; 

військо, армія" 

Дандін “Наділений кисм-булавою-жезлом”. “Киянин" - інше 
ім'я бога Ями та Манджушрі - одного з бодгісатв (майбутніх Булл). 

Ім’я Дандін мас цар і поет УІ-УІІ ст., автор першого санскритсько¬ 

го прозового роману "Даша-кумара-чаріта” (“Пригоди десяти юна¬ 

ків"). що його переклав на початку XX ст. перший український сан¬ 

скритолог Павло Ріттср (1872-1939). хоча вийшов наприкінці 20-х рр. 

тою ж століття в Харкові, тодішній столиці України. Ім’я складають 
санскр. данда+ін, де ж - суфікс наділеності або приналежності до чо¬ 

гось. наявний і в іменах-спітетах інших божеств, наприклад. Ваджрін 
“Наділений булавою ваджрою" - Індра, Чакрін “Наділений диском- 

чакрою” - Вівшу й Кріїнна, Шулін “Наділений грішулою-тризубцем" 
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- Шіва тощо. Цей же суфікс рясно відбитий в українських прізвищах 
і назвах як міг Грчцишин, Юрчишин, Федоришин та Ватурин, Малин, 

С.нятин тощо. 

Дану “Ріка", "Потік" - ведійська богиня первозданних вод і ма¬ 

ги першоночаткових, матріархальних богів - асурів, яких згодом від¬ 

тіснили їхні молодий брати - патріархальні боги-деви, очолювані Ін- 

дрою. Нанвідомініі сини Дану - Варуна і Врітра; останній відбитий в 
українському фольклорі як злий цар Вороні і Воротар. Ведійська Дану 
тотожна давньоукраїнській Дані, яка теж пов'язана з водною стихією, 

чоловік її - Дажбог, ведійський аналог якому - Варуна, у ведах Варуна 
виступає в подобі чорного, вороного бика (чорна - давнє означення 
землі і земних річок). Дана - матріархальна богиня давньоукраїнської 
міфології, жіноче фольклорне божество, уособлення жіночого нача¬ 

ла й первозданних, так званих “жіночих", тобто земних вод (джерел, 

криниць, колодязів); із них. за давніми уявленнями, творився упоряд¬ 

кований, налагоджений, праведний світ. Образ Дами Дану відбиває 
уявлення, що сходять до часів матріархату, імена обох первісних бо¬ 

гинь відбиті в назвах найбільших українських річок - Дон, Донець, 

Дунай, Дністер, Дніпро, назви яких сходять до індоєвропейської ді¬ 

єслівної основи да “давати, дарувати, наділяти, обдаровувати”. Ця ж 
основа і в Іран, дар'я у назвах Аму-Дар'я і Сир-Дар'я. де Аму-Даря, 

як і Ьористен, Гтанк-Кубань, означає "Ьик-ріка". Тобто Дана-Дану- 

Дар'я - "Дарувальниця (води, вологи, тож і врожаю, багатства, добро¬ 

буту, щастя)’’. Вже в “РігведГ дяку архаїчне, а це значить, що ведійські 
арії добре його знали на своїй прабатьківщині, але па довгому шля¬ 

ху до Індії ноно зблякло, бо постала нова формація - патріархат, яку 
очолив Індра. У ведах нащадки Дану -• Оанави “сини Дану", а “Велесо- 

ва книга" каже, що кравенці, тобто українці - сини Корони Замунь і 
Дажбога. Де Замунь в індоіранських мовах означає “Земля". 

дарбга - священна трава (інша назва куша), неодмінна при 
найголопиіших обрядах, як. наприклад, ушанування предків, корону¬ 

вання на царство тощо. У ведах їй надається величезного значення, 

на підстилках з дарбги сиділи й спали иайуславленнш подвижники й 
мудреці. Вбрання з дарбги носили найсвягнш відлюдники, а иайрев- 

іііші йоги й сьогодні розстилають свій килимок на цій траві - узага¬ 

лі йогівські вправи радилося робити на цій траві, застеленій шкурою 
чорної сарни. Коли Гаруда. їздовий птах Вішну. викрав у богів тру¬ 

нок безсмертя - амріту. то найперше поставив посудину з нею на під¬ 

стилку з дарбги. При замовах проти переляку й страху до зап’ястка 
прив’язувався амулет-оберіг із дарбги, дарбга вживалася при замо- 
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вах па дош ий вік. проти «мій і їхньої отрути, для лікувальних цілей. 
Ця трава вживалась і при ммовах проти ворогів, була паніть зброя з 
назвою “стебла ллрбпГ. У “МахабгарагҐ царі ляганнь на підстилки з 
дарбі її. відлюдники беруть свій посох і шкуру чорної сарни, вдягаю іі. 
вбрання з дарбі и й ідуть в лісову обитель, землю встеляю гь полеглі, як 
дарбга встеляє жерговнпн вівтар, гіло всіююгь норі ні від трави дарб- 

ги. Тобто дарбга різалася її нагадувала нашу осоку, пнічну рослину 
для України. Що підтверджу»: і Ііорпс Смирнов. перекладач “Махлб- 

гаратіГ, знавець санскриту її українських реалій, сам виходець із Чер- 

нігіпіцини. Нін зауважує водному з коментарів що дарбга - різновид 
осоки, з неї робилися кропила. Тож нона відігравала виняткову роль 
у давньоіндійських уявленнях, обрядах і ритуалах. Та н зараз священ¬ 

не багаття підтримуються датами й жмутами трави дарбги. Як у ве¬ 

дійські часи жертовник уешлали дарбгою. так і тепер нею устилають 
домашні п храмові вівтарі. І нині вона вжиткова при богослужіннях- 

пуджах. пучки її кладуть в унііжжі мурий - зображення божества. На 
противагу деяким іншим священним рослинам, д.ірбіу припнем ра¬ 

дять заготовляти заздалегідь. Ця священна грана відбилася в іменах 
Ііршшдарбгп. Дчріі.'іп, Діірік-’я. ДчрбУягхошч. назві Іііччрікчі -Дчрік'Ч га 
етнонімі віОіірбгііч\іріки. з яким ниямляє спорідненість давній укра¬ 

їнський етнонім дуліті п на «ви Іім.юумш. .іінянчіцм. Дочоіщя. 

Дорогіїі “І Ірнче і піні до дарбііГ. "Зі священною дарбі-ою" - ле- 

іеіідаршпї мудрець, про ямно “Махабгарата" мовить, ніби і о він во¬ 

лодів такою могутністю, що звів в одне місце на Курукшстрі води чо¬ 

тирьох морів, аби здійснити омоніння. Ім'я брахманське, пов'язане 
зі священною травою іічрйгч. різновидом (коки, яка відігравала ви¬ 

няткову роль у ще псдіїїськпх уявленнях і обрядах. Ім'я складаюсь 
дчрбгп+іи, де /м суфікс приналежності до чогось або наділеності чи¬ 

мось. тотожний українському суфіксу іім-ін у ирі івінцах і на <в.і\. 

Дар шина (хінді Дчрішш) "Споглядальник" - чоловіче ім'я від 
санскритської дієслівної основи очрш-оріш “лившіїся, бачиш, спо¬ 

глядати", споріднене «укр. ірити. іримш'і (рос. .'/л інь, учіте т. лре.т- 
шс). видовою формою якої є пчш'яті. ТОТОЖНО )кр. ОЧЧІІШІІ. ДчрІІІЧ- 

пі “Сноглмдннця. Нссніїднця" їм Я боїшіі-воїіе ІІ.МІ Луриі-Леві. III 

домої в давній Україні інлбаїаіьма іменами (Ліон. Мокоічч. Ііргчтчо 
Ічпртюпч, ЛиііііП. Дчркчп і назва пагорба в це.прі Ячні де н нині 
місі н і і>ся оглядовії и млидаїїчіік. споріднена і еднекр. ччрт.іп “блчеп • 

НЯ. ВИДИМІСТЬ, Оїдяд" (рОС. (німу, оболрсшіс). 
Дчттчтрея “Данії її Дгрі" - ім я-еиігст Винну, яксскладаюіь 

саискр. дчттчічшрея. де ччштч - “даний, дарований', тирся ‘аї ре- 



їй" - похідне від імені Атрі, яке мав знаменитий мудрець, що вважа¬ 

ються втіленням Віиіну. Санскр. даттіїтрея також - означення індій¬ 

ської трійці-трімурті (Вппну-Шіва-Ьрлхмл). що уособлює тризуб, де 
кожен має своє вістря: Впину ліве. Брахма праве. ІІІіна середнє. 

Даша/ва "Леся ги вол ий", “Дссятивол” - ведійське чоловіче ім'я, 

яке утворюють санскр. дата "десять" і /м “бик; корова", різновиди 
якого - /о-/у-/ау-/ам. Є українське прізвище Ссмпвол, тотожне сан¬ 

скритському Сипта/у. 

Дчшчратхч "Десять колісниць" - ім'я батька царевича Рами, 

героя давньоіндійської епічної поеми "Рамаяііа". яка виявляє числен¬ 

ні зв'язки з Україною, українськими звичаями і фольклором. Ім'я Дч- 

шчрчтхч складають санскр. дата "десять" і рчт.хч "колісниця", воно 
тотожне імені Тушраттч. що його мав індоарійський цар з держави 
Мітанні у Верхній Месопотамії (II тис. до н.с.). Інше ім'я Дашаратхи - 

Нчдмчрчтхп "Лотосна колісниця" 

Дчшчрупч “Десятнформний" - ім я-епїгет Віїніїу. яке скла¬ 

дають санскр. даша+рупа, де даша - "десять", руті - “образ, подо¬ 

ба, форма, втілення”. Вішну - покровитель і захисник землі та всього 
живого на ній, тож коли землю переповнює зло і неправда, він поси¬ 

лає на неї свої авагари-втілення. які викорінюють зло й відновлюють 
справедливий лад. Таких аватар-втілень у Вішну десять, найнідоміші 
з яких - сьома й восьма, тобто Рама й Крпіїна. 

Дчшчрхч "Нащадок Длшлрхи" - ім'я-епітет Крініїїи. Цар Да- 

шархл був предком Крішни й родоначальником племені дишчрхи. 

водночас дчшчрхч - інша назва ядавів. тотожних лі тішеним ят- 

вягам. Саме ім'я Дчшчрха означає "Десягидоблесішй". його скла¬ 

дають санскр. дчшчїчрха, де даша “десять", арха - "чеснота, заслу¬ 

га. доблесть". /Іаиіарха "Дссятидоблесна" - друга назва Дилраки, ост¬ 

рівної столиці Кріпиш (нинішній штлт Гуджерат на заході Індії). На 
означення Кріпиш є низка імен з Даиіархи: Дашархапачдаиа «На¬ 

щадок Дашархн» (пандана "нащадок, син"). Дашархабгчрта "Вата¬ 

жок даіііархіи", де огчрта - "вождь, ватажок, проводир", споріднене 
і укр. брат (санскр. бгарта мас і форму бгарпшр. якій тотожне чесь¬ 

ке Ьгаїг “брат'*); Дчишрхчдгтч "Владика даінархів" (адгіпа “вождь, ва¬ 

тажок. владика, цар"), Дашарханатхч "Цар дашархів" (пчшха "цар, 

правитель"). Дашархасінха “Лев дашархів" (сіпха "лев"), Дашарха- 

куиа-варікаїш “(Іобілмпувач ролу дашархів" де кулч "рід. плем'я" а 
ічірдгіїті "ііобільшувач"; останнє сходить до санскритської дієслів¬ 

ної основи ччрдг-орідг "рости, посилюватися, дужчати’*, з якою спо¬ 

ріднене слов'янське вппд-влчд-влод-волод. від якої утворені висо- 
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костатусні словенські імена, назви й терміни. 

Дашархавіра “Герой даніархіп" - ім’я-епітет Кришім за його 
предком па ім'я Дашарха. який вважатися і родоначальником кша- 

трійського (воїнського) племені, назнаною за ним дашархи “нащадки 
Даінархидашархи також - інша назва ядавів, яким тотожні літопис¬ 

ні ятвяги. Ім'я складають санскр. дашарха *-віра, де віра “богатир, ге¬ 

рой”, що має і форми вір та бір. відбите в низці козацьких і сучасних 
українських прізвищ: Ьапвір-Калбир, Ьоііоир, ІІІелбир, Кичбср, Куля- 

бера. Кпдеберя та ін. 

Даявіра “Милосердний ісрой" - чоловіче ім'я, яке складають 
санскр. віра - “богатир, герой" і бая “милосердя, співчуття", яке ви¬ 

ступає і окремим жіночим іменем, наприклад, Дая - дочка ведій¬ 

ського божества Дакші, котра й уособлювала ці якості. Дая вжива¬ 

не і в іменах Шіііи: Даякара "Сіючугливий. Милосердний" іДаяіиин- 

кара “Милосердний ІНанкара” (Шанкара одне з імен Шіви); Даякурча 
'‘Вмістилище милосердя" - ім'я Ьудди. 

Даарака (Дварка, Дааріка, Двараааті) - місто в нинішньому 
штаті Гуджарат на березі Аравійською моря, в західній частині пів¬ 

острова Котхіявар. відоме місце прощі. Несприятливі обставини зму¬ 

сили Крикну і його народ ядавів залишити попередню столицю Мат- 

хуру й ніш в країну Гуджарраштру (нинішній Гуджарат). де на остро¬ 

ві серед моря знів нову столицю, яку назвав Дварака "багатобрамна". 

Після смерті Крикни вона, за міфами, пішла під воду. За назвою сво¬ 

єї нової столиці Крішна отримав епітет Дваракаїштха. хінді Дварка¬ 

нтах. Так називається і головний храм у Двараці. у який неіндусів 
не пускають. На день народження Крішни в місяці бтадон (липень- 

серпень) тут влаштовується пишне святкування, на яке збирають¬ 

ся мільйони іірочаїї-вішнуїтів. Різновид назви Дварака, яка означає 
"Ьагатобрамна". Дваравапи, українською Дваровиця. а санскр. бвара 
означає "ворота, брама”, йому тотожне укр. двері. Прикметно, що в 
Україні, особливо в західному ареалі, чимало назв Даорсць і побутує 
прізвище Дворик (нор і чсс.Дворжак). 

Двараканатха “Цар Двараки” - імя-епітет Кріиіии, яке скла¬ 

дам»! ь санскр. дна рака* на тха. де папіха - "цар. правигель, володар", а 
даарака - Дварака. столиця Кршліи на морському узбережжі, яка, за 
міфами, після його смерті 3102 року до н.е. пішла під воду. Інші імена 
Крішни » Дварака: Даараканраеада “благодать Двараки", де ирасада 
"благодать, щастя, радість” і Дааракеша Владика Двараки” де іша - 

“бої. владика”. 

Диіджавахана “Птоховозний" - ім’я епітет Випну, яке склада- 

154 



ють санскр. двіджа *вахана, де двіджа - “птах" дослівно “днічінаро- 

джений" (як яйце і з яйця), а вахана - “возій, візник, візничий" спо¬ 

ріднено з укр. везти, возити. їздовим птахом Впину є Гаруда - цар 
тахін. Саискр. двіджа (дві "два'♦<>чоі “народжений") водночас і важ¬ 

ливий соціальний термін - синонім до слова арій-, він означує люди¬ 

ну, належну де» однієї з трьох вищих верств давньоіндійською сус¬ 

пільства, тобто до брахманів (жрецтво), кіііатріїв (воїнство) і майні їй 
(селянство). Другим народженням вважався обряд посвячення 
хлопчиків-підлітків із цих трьох станів. Що скіфи, тож і давні укра¬ 

їнці. знали чотиристановий суспільний поділ, засвідчує скіфська ле¬ 

генда про чотири магічні дари, які впали з неба - золоті чаша, сокира, 

плуг і ярмо, де чаша символізує жерців-брахманів, сокира - воїнів- 

киїатріїв. плуг - вайиГін-землеробін. ярмо - залежних общинників. Л 
також те, що навіть у сучасних українських прізвищах відбиті всі -І ін¬ 

доіранські терміни на означення цих станів. 

Дганапакіимі “Богиня багатства" - ім’я-енітст /Іакпімі, боги¬ 

ні щастя й багатства, тотожної балтійській Дайме й слов’янській Да¬ 

лі. Ім’я складають санскр. дгана *лакшмі, де дгана - "багатство, маєт¬ 

ність. статки", а лакшмі - "богиня" й “Дакнімі". 

Дганіиппха “Найбагатше" - назва 23-го Місячною сузір’я (на- 

кінатри), яке складається з 4-х зірок, інша назва якого - Шравіштха. 

Назва утворена від санскр. дгана+іштха, де дгана “статки, багатстві», 

багатий”, яке сходить до санскритської дієслівної основи дга “прино 
сити, давати, дарувати, отримувати". Тобто дгана - це подароване, 

отримане, одержане. А іиітха - суфікс, який надає основному сло¬ 

ву (дгана) вищого ступеня якості і тотожний українському префік¬ 

су пай. Від дгана утворено багато імен бога Кубери - охоронця півно¬ 

чі й володаря скарбів і багатств: Дгашн “Наділеним багатством", Дга- 

чада “Дарувач багатства". Дганапаті "Володар багатств". Дганарак- 

ша “Охоронець багатств". Дганл/опта “Сторож багатств", Дганадгіна 
"Владика багатств". Дганадгіпаті “Дарувач багатств”. Дгансиш “Бог 
багатств", де компоненти гопта й ракша відбиті в українських пріз¬ 

вищах Хопта-Хобта-Хобтя й Ракша. 

Дгаранісута "Народжена землею" - ім’я-спітет Сіти. яке скла¬ 

дають санскр. дгарані+сута. де дгарані - “земля", сута - “народжена; 

дочка", віддієслівної основи су "народжувати, породжувати”, від якої 
утворені санскр. суну та укр син. 

Дгарапаті "Владика землі" - ім’я-епітет Вшшу. яке складають 
санскр. огара маті, де паті - "владика, господар" споріднене з укр. 

батько і рос. батя, а огара - “ісмля”. досл. “тримальниня". що схо 



дить до дієслівної основи дгар "тримати , спорідненої з укр. держати. 

Тобто дгара - держателька всього, що є на землі. У цьому плані ціка¬ 

ве українське прізвище Дериземля. яке можна розглядати і як озна¬ 

чення землероба, селянина, і як подвійне означення землі, структур¬ 

но земля+земля. Так іноді буває у двоосповних назвах і термінах, коли 
значення одного компонента затемнене, і його пояснює інший, напри¬ 

клад: трип-трава (трин у санскриті "трава"), буйвіл (буй “бик’Чв/л), 

чари-комиии (санскр. шара “очерет"), Журавський Бак (санскр. бак 
"журавель"), чудо-юдо (санскр. яду “чудо"), ашка-вот (санскр. аніка 
“воїн") тощо. Інше ім'я Віїину цього плану - Дгарашдгари "Зсмделер- 

жець” де дгарані “земля”. Таке ж ім'я мають Крішна й тисячоголовий 

змій Нісша, безпосередні причепи до Вівшу. 

Дгар ті “Віра" "Праведність". "Закон" - батько Вішну й Хріпши, 

також син царя Прітхушраваса. де шравас тотожне слов'янському сла- 

на. Веди - найперша й найголовніша частина священних книг шастр. 

які формують основоположне філософське поняття про дгарму- 

арту-закоп-лад, тобто про світолад. вселенський закон, непохитність 
космічних процесія (зміна зими весною, дня ніччю, плин річок, схід 
сонця, рух небесних світил тощо). На дгармі-арті триматися органі¬ 

зований. упорядкований, справедливий і праведний світ, дгарма-арга 
- моральні й етичні норми, релігійні й суспільні устої такого світу. 

Піастри закликають непохитно дотримуватися дгарми-арти-закону- 

ладу - законів і приписів свого суспільства, племені, стану, роду, ро¬ 

дини. Людська лгарма-лрта-закон-лад - правдивість, чесність, незло¬ 

бивість, ((спричинення їла жилому, чистота помислів. Вищий вияв 
дгарми-арти-закоііу-ладу - держава, яка сповідує, покріплює., обері¬ 

гає і захищає її. Індійське дгарма й українське держава - споріднені, 
в обох словах спільна основа дгар держати, тримати" Дгарму-арту- 

закон-лад уособлює бик-тур. у давніх уявленнях живе втілення до¬ 

сконалої краси, нездоланної могутності й божественності. 1>ик наді¬ 

лений снітотворчими якостями, він. за ведами, тримає небо, землю 
і повітряний простір між ними. Як на опорах тримається міст, так 
i сип іримається на бикові-дгармі-.чаконові-ладові. Мостова опора в 
українській мові - бик. що її сходить до давніх уявлень про бика - 

опору світу В українців бик - символ творення, парубок, а віл - чоло¬ 

вік. телиця - дівчина, коропа - жінка, земля. На таку символіку баї а- 

ii українські весільні пісні її весільна обрядовість, взагалі фольклор. 

Вся історія Ірипілля проходить під знаком Тура-Бикл. трипільці зна¬ 

ли дгарму. закон, лад. Кран чи країна, де поклонялися бикові-гуру, 

вважалася праведною, чеснотливою, набожною. А Україна-Скіфія на 
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даніїі.ч асіро-географічних каргах ро.іміїцсиа під знаком Тельця. то¬ 

го Ьика Тура. 

Дгармааардгчна "Примножувач діармії" “Побільш у вач нра- 

ііслностГ - одне а імен-епітетів ІІІіни. яке складають дгчрма*віірдгшш. 

де д.чірмп - "віра, праведність', а віїрікппи сходить до санскритської 
дієслівної основи мрдг-вршг “роеш. іросіапі, збільшуватися", яка 
споріднена зі слов'янською основою гі.ічд-чолд-илоіі-во.іод, рясно від¬ 

битій в слов'янських та давньоукраїнських іменах, назвах і термінах. 

Дгчрмчвчрмам "Оборонець дгарми-віри-праведності'' - одне а 
імен Кріпиш, яке складають саискр. дгчрмч тчрмчи. де вчрмчи оша 
чає "захисник, охоронець, воїн". 

Дгчрмчва.хчна “Чий позпі дгарми- праведність" - ім'я ІПіви. де 
вчхчпч “возій, візник" споріднене з укр. вати, чолиїті. від якою н 
утворене волій. Дгарма/ірі "Оплот вірії-дгарми" - чоловіче ім'я, де 
дгчрмч - “віра" /ірі - “гора, скеля, оіілоі “. Дгчрмч має і форму Огчммч. 

зокрема, в буддійському санскриті. воно відбше в слов'янському іме 
ні Домчжир як Дома. А жир співвідноситься з памірським мір “юра" 

з яким тотожні саискр. /ірі її укр. горч. Відома афганська назва ІІчп- 

джишр (пандж+жир) означає "П'ять Гір". 

Дгармавірч "Праведний боїаімр". “Герой дгарми" - чоловіче 
ім'я, яке складають саискр. дгчрмч івірч. де вірч - "богатир, герой” 

дгчрмч - "закон, світолад. чеснотливе життя, віра", утворене від ді¬ 

єслівної основи дгар-дгрі “держати, тримати" і суфікса абстрактних 
іменників ми. Тобто дгчрмч - морально-етичні засади, па яких три¬ 

мається суспільство В індійській міі|*о;іогіі дгарми ототожнюється з 
богом Ямок*, його функціями судді людей і царя справедливості, що 
символізує його атрибут дондч "кий, жезл, скинетр". який засвідчує 
його право владарювати й карати. Дружинами Дгарми вважают ься 10 

дочок бога-отця Дакніі, кожна з яких уособлює якусь чесноту - віру, 

славу, щастя, твердість, спочутливість. милосердя. 

Дгарма/опа “Захисник віри-дгарміГ - воїнське ім'я, де /о- 

їм в санскриті - "захисник, охоронець, воїн, цар" первісно “охоро¬ 

нець корів-худоби; пастух" відбите в імені Гопап-Гопала на означення 
Кріпиш, яке в українців виступає як прізвище Гупчя-Гупчпо з похід¬ 

ними від нього: Гупапол. Гупаток. Гупалснко. За “Реєстром" 1649 року 
в білоцерківському полку служив козак Василь Гоїш. 

Дгчрмадатта "Даний Дгармою" - ім'я царя Даиіаратхп. бать¬ 

ка царевича Нами, героя “Намаяни", у його попередньому втіленні як 
брахмана. Ім'я складають саискр. дгчрмч*данина, де дгчрмч - "віра, 
праведність", а дчттч - “даний” від дієслівної основи да “дати, дана- 
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ти. дарувати, наділяти”, тотожне укр. дач в імені Богдан. 

Дгармадраві "Праведнонода" - інша назва священної Ганги, 

сином її, за міфами, вважається могутній воїн і полководець Бгім- 

ма. ім'я якого тотожне українському прізвищу Буиіма. Назву скла¬ 

дають дгарма+драві, де дгарма - “чеснотливість, праведність, віра”, 

а драві сходить до санскр. дру "бігти, текти, плинути* відбите в на¬ 

зві пенджабської річки Шатадру. двійникові українського Стоход. 

Санскр. дру відбите в паронімах Драва.Друть.Дрина в Україні та ін¬ 

ших слов'янських ареалах і споріднене з рос. удирать, драпать, да¬ 

вать деру. 

Дгармайоні “Джерело дгарміГ. "Криниця дгарми", "Лоно дгар- 

ми" - ім'я-еиітет Вішну, яке складають санскр. дгарма+йош, де дгарма 
- "віра, праведність, обов'язок, закон, лад", а Лоні - “джерело, кри¬ 

ниця". споріднене з укр. лоно. Дгарма - основоположне поняття, яке 
формують священні книги стародавніх індійців - шастри. що їх зна¬ 

ли й давні українці, як те засвідчує Херсонська присяга III ст. до н.е. 

з Херсонесу Таврійського, літописного Корсуня. Ведійський синонім 
дгарми - орта, відбита в назві Арташя на означення однієї з трьох 
складових Кинюруської держави. Дгарма-арта - це моральні й стич¬ 

ні норми, релігійні й суспільні усгої упорядкованого й справедливо¬ 

го світу, а людська дгарма - правдивість, чесність, незлобивість, не- 

причинення зла живому, чистота помислів. Вищий вияв дгарми-арти 
- держава, яка сповідує, покріплює і захищає її. Інд. дгарма й укр. дер¬ 

жава - споріднені, у них спільна основа дгар-держ “держати, трима¬ 

ти" Дгарму-арту уособлює бик-тур - у первісних уявленнях втілення 
досконалої краси, нездоланної могутності й божественності, наділе¬ 

ний світотворчими якостями, який, за ведами, тримає небо й землю. 

Як на опорах тримається міст, так і світ тримається на бикові-дглрмі. 

А мостова опора в українській мові - бик. Інші імена Вішну з дгарма: 

Дгарманабга “Осереддя дгарми" (набга “середина, осереддя, центр, 

пуп"), Дгарман/а “Дгармотілий", “Хто увесь дгарма” де анга - “тіло; 

частина, часгка". 

Дгармакірті “Дгармослав" “Вірослав" - чоловіче ім'я, семан¬ 

тичний двійник імен Дгармашравас і Дгармаяшас, яке творять санскр. 

дгарма+кірті. Де дгарма - "віра, праведність, чеснотливість ". а кірті 
- “слава", надзвичайноактивне в індійському їмснотворенні. Ім'я Кір- 

тіда “Яка дарує славу" має мати пастушки Раді й, улюблениці Кріш- 

ни, прийомну матір якого звали Яіиода, в ім'я це теж означає “Дарую¬ 

ча славу". Кіртіман “Славний’’ звали першого сина Васудсви й Девакі, 

батьків Крішни. а найстаршого Кіртімант - теж "Славний". Основною 
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формою шанування Крішни поряд із танцями € піснссніви-славлення 
кіртани: нама-кірпшни прославляють численні імена Крішни, ліпи- 

кіртани - епізоди з життя Крішни. Існує багато стилін і варіантів кір- 

танів. серед яких і великі композиціїзеольних номерів, хорових реф¬ 

ренів і драматичних вставок. Індоарійське царське ім'я Куртіваза за¬ 

свідчене у державі Мітанні в Малій Азії (II тис. до н.с.), воно тотожне 
санскритському імені Кіртіваджч “Славою могутній ". У литовсько¬ 

му князівському імені Опьгерд “Вссслав" компонент герд якраз і то¬ 

тожний санскр. кірті “слава, хвала". Сюди ж стають імена СіпіиІІс, 

Сепісіс, СегбиІІе у давніх прусів, родичів ятвяпв, а ятвяі и тотожні ін¬ 

дійським ядавам.з них походили Крішна і його старшин брат Баладо- 

ва. У колишньому Путивльському повіті на Сумщині в XVI ст. засвід¬ 

чене село Гердутишко, у Білорусі є Іердуціиікі. 

Дгарманабга "Осердя дгарми'’, "Опора віри-дгарми" - інше ім'я 
Віїїіну. Набга в санскриті - пуп. осердя, опора, центральна точка чо¬ 

гось. З пунка-набги Випну виростає лотос, на якому сидить Брахма - 

бог-творець світу, який уособлює в тризубі праве вістря і Праву "Во¬ 

лосової книги". Вішну в тризубі уособлює ліве, земне вістря, а середнє 
- Шіва, водночас творець і руйнівник світу. Набга споріднене з укр. 

небо, небеса. 

Дгармам/а “Дгармотілий". "Хто сам - дгарма" - інше ім’я Ві¬ 

шну, яке складають санскр. дгарма*-ан/а "тіло; частина тіла". 

Дгармаратха “Колісниця дгарми" - такс ім’я мають в епосі ца¬ 

рі й царевичі. Дгарма - бог правосуддя і справедливості Яма (пор. 

численні Ямпопі в Україні), дгарма також сукупно означує релігійні, 
моральні й стичні норми, що іх людина має дотримуватися в житті, 

тобто норми людської поведінки й співжиття в суспільстві. Ці релі¬ 

гійні й моральні приписи викладені в дгармашастрах - давньоіндій¬ 

ських писемних пам’ятках. Термін дгарма й ім'я Дгарма сходить до 
санскр. дгар, яке споріднене з укр. "держати", отже, і зі словами дер¬ 

жава, державець, державних, державний тощо. Слово дгарма має пра¬ 

критську (буддійську) форму Дгамма. Тобто Дгармаратха й Дгамма- 

ратха тотожні, що дозволяє співвіднести з ними слов’янське ім’я До- 

марад, яке отже, теж означає "Колісниця віри-праведності-дгарміГ’. 

Дгармасіндгу "Ріка-потік дгарми віри" - чоловіче ім'я, утво¬ 

рене з дгарма*сіндгу. де дгарма - “віра, праведність”, а сіндгу - "ріка, 

потік”, яке дало назву знаменитій у ведах річці Сіндгу (Сінд, Інд), за 
якою, в свою чергу, названі насельники на обох ії берегах - сіндгу- 

сінди-інди, інша назва яких у ведах та епосі - сувіри-сауаіри. А етнонім 
сінди-сувіри тотожний етнонімам еївери-аверяни й кімери-кімерійці. 
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Сіидику-Сувірію-Сівсрію-Кімсрію біля Боснору Кімсрійського (нині 
Керченська протока) знає іще Геродог у V сі. до н.с.й, де й була загад¬ 

кова Тм у тор акань. якої прагнув добутися новгород-сіверський князь 
Ігор. До речі. Т.мутораканей в Україні зафіксовано до десятка, серед 
них і на Чернігівщині. 

дгермашастри “священні книги дгар.чи" - трактати, н яких ви¬ 

кладається дгерма - норми поведінки арія, тобто днічінародженого 
(двіджа). Термін складають дгерма* піастра. де дгерма - “віра, пра¬ 

ведність” піастри - священні книги, що містить моральні й етичні 
засади, яких має дотримуватися людина н громаді, суспільстві. Що 
давні українці знали піастри, засвідчу* так звана Херсонське прися¬ 

га (III сг. до н.с.), у якій жителі Херсонеса Таврійського (літописний 
Корсунь) клянуться охороняти від еллінів і варварів свої священні 
книги - сестер. Знали давні українці її поняття дгерма, споріднене з 
укр. держава - в обох термінах спільна дієслівна основа дгар "держа¬ 

ти. тримати". Держава сповідує, обстоює і захищає дгарму. 

Дгармашравас "Дгар.мослав” - чоловіче ім'я, яке складають 
сапскр. дгерма*шравес, де дгерма "віра, чсснотливість, праведність", 

а іиренес тотожне українському слива. Оскільки санскр. дгерма має і 
пракритську (буддійську) форму дгемме, то Доми в слов'янських іме¬ 

нах Домеред і Домажир можна сприйняти саме як відбиття терміну 
дгерме-дгемме. У такому разі слов'янською формою індійського імені 
Дгермашревас-Дгеммешраоес буде Домаспев. А такс слов'янське ім'я 
справді існувало. Семантичні двійники імені Дгермашричас - Дгар- 

мекірті і Дгармаяіипс. 

Дгармаяшас “Дгармослав". "Вірослав". '’Чеснослав" - чолові¬ 

че ім’я, семантичний двійник імен Дгармашревас і Дгармекіртг, йо¬ 

го складають санскр. дгарме+яшас, де дгарма - "віра, праведність", а 
яиіес (ята) - “слава”, якому тотожне давньоукр. яса “слава" 

Дгір “Мудрий” - одне з імен Ьрнхаснаті. наставника богів н ін¬ 

дійській міфології, спінвідноси гься з іменем київського князя - Дір. за 
літописною традицією, нащадком полянського князя Кия. Арабський 
історик X ст. аль-Масуді згадує першу слов'янську державу на чолі з 
ад-Діром, відзначає розвинуті міста й військову міць її. З чого випли¬ 

ває. що наприкінці IX - на початку X ст. на Дніпрі існувала могутня 
слов'янська держава, зрозуміло, значно раїпіиа від першої писемної 
згадки про неї. Таке тлумачення імені Дір підтримує характеристика 
полян як “мудрих і смислених". епітети двох князів Ярославів, київ¬ 

ського й галицько-волинського, як Мудрий та Осмомисл. храм Святої 
Софії у Києві - теж пов'язаний із божественною мудрістю. Ім'я Судгір 
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“Премудрий" мав перший посол Індії в незалежній Україні - Судгір 
Девре. Ім'я Дір засвідчене в іллірійців і кельтів; на кельтському грунті 
його пояснюють “міцний, сильний, дужий", тому воно може означати 
і “Бик'*. “Тур", пор. Іран. Аут (дир) "бик, тур" 

Дгрува “Постійний", “Незмінний", “Нетлінний", “Вічний" - ім'я 
низки важливих міфологічних й епічних персонажів, насамперед Ві- 

шну, Брахми й Шіви, тобто всієї індуїстської трійці верховних бо¬ 

гів, які уособлюють тризуб. Серед носіїв його: брат Крішни і брат Ял¬ 

ті - родоначальника п’яти так званих ведійських племен, серед них і 
ядавів, тотожних літописним ягвягам. Дгрува також - Полярна зір¬ 

ка. що відіграє важливу роль у ведійському весільному ритуалі; змій, 

що тримає землю; священний склад аум (ом), який, до речі, теж уосо¬ 

блює Вішну, Брахму й Шіву і тотожний християнському амінь і му¬ 

сульманському омен. Інша назва цього складу - Дгрувакшара "Вічний 
склад ", де санскр. акшара - “літера, буква". Синонім до санскр. дгрува 
є дгріт, з яким на означення Вішну є ім'я Дгрітван (дгріт+ван) "По¬ 

стійний", “Незмінний". "Вічний" де суфікс ван творить прикметники 
під іменників, споріднений із ван у слов'янських іменах Іван-Йован 
(санскр. юван “юний"). Коливай, Радован. Селіван тощо. Ще одне ім'я 
Вішну - Дгрітарчіс означає “Вічносяйний", де санскр. арчіс - “про¬ 

міння; сяяння". 

дева - санскритське означення божества (хінді дев). мас відпо¬ 

відники в різних індоєвропейських мовах. Термін утворений від сан¬ 

скритської дієслівної основи дів "випромінювати, світити, сяяти", 

яка має і значення “небо, сяяння, блиск". Тобто дослівно дева озна¬ 

чає "той, що живе на небі", “небожитель", “мешканець світлого не¬ 

ба". За індоіранської спільності, як вважається, боги поділяються на 
дві, приблизно однакового статусу, суперницькі групи - девів і асу- 

рів. Після релігійної реформи Заратуштри в Ірані, асури (Іран, джу¬ 

ри) стали означувати в іранців світлих, прихильних богів, а деви пе¬ 

ретворилися на темних, ворожих їм демонів. В Індії ж навпаки: вже 
у ведах деви - прихильні боги, соратники Індри в боротьбі з асура* 

ми, першопочатковими богами і старшими братами богів-девів. Деякі 
асури, зокрема, Варуна переходять до розряду девів; до цього розряду 
традиційно входять 33 боги, розподілені по трьох космічних сферах 
- небо, повітряний простір і земля. Міф про споконвічну боротьбу 
девів з асурами головний у “Ріґведі". тут Індра, ватажок девів, долає 
Врітру, ватажка асурів. чим відроджує природу до життя, дає прийти 
весні й настати Новому року. На цьому міфі побудовані сюжети “Ма- 

хабгарати" й “Рамаяни". він відбитий в українському фольклорі (вес- 
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нянках і колядках), де Врітра постає як злий цар Ворот чи Воротар. 

Новорічне свято - світотворчий ритуал, що символізує відновлення з 
хаосу упорядкованого, організованого, праведного світу. Композиція 
цього індоєвропейського міфу проста: божество родючості опиня¬ 

ється в полоні темних сил - асурів, на його пошуки вирушає чоловік- 

божество-дев, долає демонів-крадіїв і повертає, "воскрешає" жертву. 

Ця тема відбита в українських казках, де богатир або царевич виру¬ 

шає на злого царя, що викрав царівну, і після численних пригод ви¬ 

зволяє її, а іноді й одружується з нею. Цей міф основний і в індуїзмі, 
а нові божества (Вішну, Шіва, Дурга, Сканда) лише заміщують ведій¬ 

ського Індру в його ролі борця з демонами-асурами. На українському 
терен і дева-дев, яке має і форму дей. відбите в прізвищі Дей. дей “бог" 

- другий компонент у двоосновних українських прізвищах Бопудей, 

Біпдей, Бельдій, Біпьдій, Матирдей. Причому відповідник прізвищу 
Бопудей засвідчений у боспорських написах іще НІ ст. як ім'я Баподей, 

а воно тотожне індійському імені Баладева-Бальдев-Бальдей "Могут- 

ньобог”. що означує старшого брата Крішни, землеробське божество, 

атрибут якого - рало, плуг. У боспорських написах III ст. засвідче¬ 

ні й імена Сакдей, Хардей. Гармодей, які теж містять дей "бог", які ма¬ 

ють індійські відповідники і які саме індоарійські, бо в іранських мо¬ 

вах, як мовилося, дев має негативне значення - "злий дух. демон" Тож 
на іранському грунті утворенні “позитивних" імен воно участі не бе¬ 

ре. А позитивне дева-дев-дей в індійських, слов'янських, грецькій і де¬ 

яких інших мовах. 

Девабграта (хінді Девбграт)тЬрат богів", "Божественний брат" 

- у "Махабгараті" божество, вважається сином Рові (у санскриті "Сон¬ 

це") й батьком Субграти - "Достойного брата" Ім’я творять санскр. 

дева+бграта, де дева "бог, божественний", а бграта (хінді бграт) то¬ 

тожне українському брат. 

Деваврата “Божественна обітниця” - інше ім'я могутньо¬ 

го воїна Бгіїїжи, який у “Махабгараті" був полководцем каура- 

вів у війні з пандавами - їхніми двоюрідними братами. Ім'я склада¬ 

ють дева+врата, де дева - "бог; божественний”, врата - “обітниця, 

клятва, присяга" Бгішма, ім'я якого тотожне українському прізви¬ 

щу Бушма, походив із племені куру. яке в епосі та ведах згадуєть¬ 

ся разом із панчала.ми-сомаками-кріві. Імсна-епітети Бгішми від¬ 

бивають його зв’язок з куру-кауравами: Курудваха (куру+удваха) 

“Прославлювач куру"; можливо навіть, що санскр. удваха й укр. 

відвага (рос. отвага) тут тотожні; Курукупашрештха (куру+кула 
"ріа'+шрештха “відомий") “Найславніший з-поміж куру"; Куруку- 
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лодвара (куру+кула+удвара) “Прославитель роду куру"; Курумукх'я 
(куру+мукх’я “ватажок”) “Ватажок куру"; Курунандана (куру+нандана 
“нащадок") "Нащадок куру"; Курупаті (куру+паті “владика") - “Вла¬ 

дика куру"; Куру-шрештха (куру+шрештха “славний") "Найславет- 

ніший серед куру" 

Девадатта “Даний богами", “Богодан" - у пуранах син Уруш- 

раваса “Уруслава". Ім'я складають санскр. дева “бог” і датта “даний, 

дарований" семантичні двійники його - укр. Богдан та Іран. Багадат- 

та, оскільки дева в іранському іменотворенні участі не бере, бо має 
негативне значення, а вживається лише бога “бог". 

Девакісуну "Син Девакі" - ім'я-епітет Крайки, яке складають 
санскр. девакі+суну, де девакі - ім'я матері Крішни. а суну тотожне 
українському син. Інші імена Крішни з компонентом Девакі й таким 
самим значенням: Девакінандана, де пандана - "нащадок, син", Де- 

вактутра, де нутра - “син” (нутрі “дочка"), відбите в українських 
прізвищах Путра. Путря, Путро, Путрак, Путрик. Путренко, Пу- 

триченко та назвах Путрівка (село на Київщині) й ІІутреда (річка на 
Закарпатті). 

Девамітра (хінді Девмітр) “Бог Мітра" - індійське ім'я, утво¬ 

рене з дева*мітра, де дева - "бог, божественний", мітра - "бог Мі¬ 

тра’', "‘Сонце", "Злагода", “Мир". Мітра ще у ведах - бог Сонця і Мирно¬ 

го Договору, на іранському грунті він Міхр, на слов'янському - Мир. 

Іранський відповідник імені - Багаміхр, яке тотожне імені Ьогумир, 

що його у “Велесовій книзі” мас батько трьох дочок Древи, Скреви й 
Полеви - родоначальниць древлян, кривичів і полян. Іран. Багаміхр 
теж означає Мітробог, укр. Миробог і водночас Сонцебог, оскільки в 
спільний індоіранський період Мітра був богом Сонця і Мирного До¬ 

говору. Інд. Девамітра-Девмітр та Іран. Багаміхр різняться лише пер¬ 

шими компонентами, а ця різниця викликана тим. що в індійців дев 
означає “бог", а в іранців - "злий дух. демон", тому участі в ірансько¬ 

му іменотворенні не бере, а замість нього в ужитку бага, тотожне укр. 

бог. Це дозволяє казати про спільне походження давньоіран. Багаміхр 
і давньоукр. Богумир. Грецизована форма індійського Девамітра- 

Девмітр - Деметр, його у вірменській легенді про трьох братів має 
один із двох індських князів, насправді божество, якому поклонялися 
індійські громади у Вірменії. Ім'я Деметр винятково часте в боспор- 

ській епіграфіці, причому іноді поєднане з іменами Сіндок і Сіндей 
(Сіндок, син Деметра, Деметр. син Сіндея), що зайвий раз неспрос¬ 

товно засвідчує сіндів-індів на теренах Давньої України, у тисячоліт¬ 

ньому Боспорському царстві. Показово й те, що прізвище Деметер 
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популярне в циганів, а цигани мають безперечне індійське походжен¬ 

ня. Із санскр. Девамітра, хінді Дсвмітр споріднені укр. Дмитро, болт. 

Димитр, рос. Дмитрїй, білорус. Змитрок. 

Деванаді “Божественна ріка" - інша назва священної Ґані'и, яку 
складають санскр. дева “бог" і наді “вода; ріка" відбите в українських 
гідронімах Надове, Надва, Надків, Надюнька, Нсдра. 

Девапаліта “Захищений богами" - чоловіче ім’я, яке склада¬ 

ють санскр. дева+паліта, де дева - “бог; боги", паліта - "захищений, 

бережений" яке сходить до дієслівної основи пале “захищати, охоро¬ 

няти, берегти", відбитої і в етнонімах пали, поляни, поляки, іменах Па¬ 

лок, Святополк і Ярополк, назвах Палунь і Палакій. Паліта, очевид¬ 

но. відбите і в імені амазонки Іполіта, про яку пише Геродот у V ст. до 
н.е. Синонім - Деваракшіта. 

Девапуджіта -Шанований богами* - ім’я-епітет Крішни. скла¬ 

дають санскр. дсва+пуджіта, де дева - “бог; боги", пуджіта - "якому 
моляться, поклоняються" похідного від дієслівної основи пудж "ша¬ 

нувати. поважати, поклонятися", звідки пуджарі "священик" і пуджа 
(див.) - вшанування божества перед освяченим зображенням, обра¬ 

зом його. Таке ж ім’я мас і Ьріхаспаті - наставник богів. 

Деваракшіта "Захищена богами'' - сестра Девакі, мате¬ 

рі Крішни. а батько обох сестер - Дсвака. Ім'я складають санскр. 

дева+ракшіта, де дева - “бог; боги" ракшіта - "бережений, захище¬ 

ний". як сходить до дієслівної основи ракиї "охороняти, захищати, бе¬ 

регти’’. Синонім -Девапаліта. 

Деваратха "Божественна колісниця" - чоловіче ім’я, де санскр. 

дева (хінді дев, дей) "бог", а ратха - "колісниця”. Дев як дей або дій від¬ 

бите в українських козацьких і сучасних прізвищах Дей, Матирдсй, 

Болудей, Білдей, Белдій, Більдій. Болудей і Білдей є українським від¬ 

биттям санскр. Баладева (хінді Бальдев) “Могутній бог", яке мав стар¬ 

ший брат Крішни. землеробське божество. У босиорських написах III 

ст. це ім’я в грецькій передачі має форму Балодей. 

Деватідева “Найперший серед богів". "Найвищий з-поміж бо¬ 

гів" - ім’я-епітет Вішну. яке складають санскр. дсва+аті+дева, де дева 
- “бог", аті - "дуже, винятково" з яким споріднене рос. очень. Санскр. 

атідева означає і “наймогутніший бог". Таке ж ім’я мають Шіва й Буд¬ 

да. Ім’я Девеша (дева+іиіа “бог. господь") "Владика богів" мають Ьрах- 

ма, Шіва. Індра й Вішну. Вішну стосуються й імена Деваманака й Де- 

ваманджара "Божественна коштовність", де манака й манджара “при¬ 

краса, коштовність" і означують коштовний камінь на грудях Вішну, 

який разом з іншими скарбами боги й асури здобули після сколочу- 
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вання Молочного океану. Тоді ж з Молочного океану постала й Лак- 

шмі - дружина Вішну, богиня щастя, багатства й сімейної злагоди, 

якій тотожні грецька Афродіта, балтійська Лаймс й давньоукраїнська 
Лада. 

Деваиіравас “Богославний". "Богослав” - брат Васудеви, батька 
Крішни. Ім'я складають санскр. девч+іиравас, де дева - “бої", шравас - 

“слава". Тож Дсвчшравас в українській передачі Дсвоспав, Дивоспав. 

Деваяні “Яка шанує богів" - донька верховного жерця Шукри 
у царя асурів Врішапарвана і законна дружина царя Я яті, від якого 
мала синів Яду і Турвашу. Друга, потаємна дружина-кшатрійка Яягі 
звалася Шарміштха, від неї цар мав трьох синів - Ану, Друх'ю та Пу- 

ру. Яду - найстарший син Деваяні і Яяті став родоначальником яда- 

піп, тотожних літописним ятвягам.а турвашу споріднені з етнонімом 
туровці. Детальніше див. Шарміштха. 

Девіші “Богиня-владичиця" - інше ім'я Дсвакі, матері Крішни. 

яке складають санскр. деві+іші, де деві - "богиня", чиї - "владичиця". 

Девіші також - ім’я богині-воїтельки Дурги, інше ім'я якої у формі 
Тіргатао (Дур/адеві) відбите на теренах України в IV ст. до н е. 

Джаганмата "Мати світу" - ім'я Лакшмі, дружини Вішну. Ім’я 
складають санскр. джа/ан*мата, де джа/ан - "світ", мата - "мати". 

Джа/аммата також - ім’я богині-воїтельки Дурги. дружини ІІІіви. 
яка на теренах Давньої України має й інші імена із значенням "Мати” 

- Ма, Штир. Амма. Омба. 

Джа/аннатха (хінді Джа/аннатх) “Цар світу" - ім’я-епітет 
Вішну й Крішни. яке складають санскр. джаган+натха, де джаган - 

“світ", натха - "цар. правитель”. Синонім - Джч/чтнчтха. Ще одне 
ім'я-епітст Віїнну-Крішни - Джч/чншваса "Втілення світу", де ніваса 
- “втілення, уособлення" 

Джа/атпаті "Батько світу” - ім'я-епітет Вішку, а також Брах- 

ми, Шіви й Аґііі, яке складають санскр. джчгчт+паті, де джагат - 

"світ; земля", паті - "покрови гель, захисник, оборонець", якому то¬ 

тожне укр. батько та рос. батя. Санскр. паті утворене від дієслівної 
основи па “захищати, охороняти, берегти". Вішну вважається охорон¬ 

цем землі й людей. Інші імена Вішну з джагат: Джа/атадгарч (також 
ім'я світового змія Шеші) “Світодержець", “Вседержитель", де дгара - 

“держатель, держець" споріднене з укр. держати: Джа/атасвамі "Вла¬ 

дика світу", де свамі - "господар, хазяїн, владика" сходить до санскр. 

сваям “сам" (пор. шанобливо-підесене щодо хазяїна, господаря - укр. 

сам): Джа/атпрабгу (також ім’я Брахми й Шіви) "Володар світу", де 
прабгу - “володар, цар"; Джа/атнарчяна "Владика світу", де нараяна 
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- “господь, владика* 

Джаешвара "Бог перемоги" - одне з імен ІІІіви, яке складають 
джая "перемога" *ішвара “бог, владика, Всевишній” 

Джаладгама “Вододержиця" “Хмара" - ім'я-епітет дочки Кріт- 

ни, складають санскр. джала+дгама. де дгама - “тримачка", Ьжапа - 

“вода”, відбите в низці українських гідронімів: Джатта, Джапьман, 

Джольман, Жалюнь, Жалюнька, Желемснів, Желем'ячка. 

Джаладжа "Народжена з води” - ім’я-епітет Лакшмі, боги¬ 

ні щастя, багатства й сімейної злагоди, дружини Впину. За міфом, 

вона постала з Молочного океану й тотожна балтійській Лайме та 
слов'янській Ладі, а функціями тотожна грецькій Афродіті, яка по¬ 

стала з піни морської. Ім'я складають санскр. джа - “народжена; до¬ 

чка" і джала - “вода”, відбите в українських назвах Джаліта (дав¬ 

нє означення Ялти), Джольман і Джальман - річка й село в Криму, 

Жалюнь - річка на Сумщині, річки Желань на Київщині. Желеменів і 
Жслем'янка в басейні Дністра та Суджилка в басейні Сиваша. Ще од¬ 

не ім'я Лакшмі цього плану - Джаладгіджа “Народжена з океану", де 
джаладгі (джала*дгі) “море, океан" (досл. "вмістилище води"). Сюди 
ж стає ще одне ім'я Лакшмі - Джалабала “Донька води", де санскр. ба¬ 

ла означає “дівчина; дочка". 

Джамадева “Бог людей" - ім'я-еттет Джанаки, царя краї¬ 

ни Мігхіла й прийомного батька Сіти. дружини царевича Рами, про 
життя, пригоди й подвиги яких оповідає “Рамаяна". Ім’я складають 
санскр. джана+дева, де дева - “бог. владика", а джана - “люди" (досл. 

"народжені’’), від дієслівної основи джан “народжувати; народжува¬ 

тися". з якою тотожне латин. £ея із тим самим значенням. 

Джанака “Народитель", “Батько" - інше ім’я названого батька 
Сіти, дружини Рами, вважається нащадком бога Віиіну. Ім'я утворе¬ 

не від дієслівної основи джан “народжувати; народжуватися’’, з якою 
споріднене укр. жінка, жона. рос. ж єна. За Джанакою і Сіту назива¬ 

ють Джанакі “Джаначина" “Дочка Джанаки”. Справжнє ім’я Джана¬ 

ки - ІІІірадгваджа “Плугостяжний", “Із плугом на стязі", що, очевид¬ 

но, свідчить про поклоніння в його країні Баладеві-Білобогу, старшо¬ 

му брату Крішни й землеробському божеству, атрибут і зброя якого 
- рало, плуг. Сіта й народилася з борозни, коли Джанака здійснював 
ритуальну оранку поля. 

Джанакінатха "Володар Джанакі" - ім’я-епітет Рами, яке скла¬ 

дають санскр. джанакі*натха. де натха - “володар, цар" а Джанакі 
- одне з імен Сіти, дружини Рами, названої так за батьком, якого зва¬ 

ли Джанака. Інше ім’я Рами цього плану - Канакараджа ‘‘Цар Кана- 
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ки", де раджа - "цар, правитель", а Канака “Золото" - інше ім’я Сіти. 

У Криму, між Алуштою і Судаком, є ручай Канака, а Крим багатий на 
індоарійські релікти, в тому числі й на “золоті" назви. Від санскр. рук- 

ма “золото” утворене ім'я Рукміні у дружини Крішни й доньки царя 
Бгішмаки. У латишів побутує прізвище Рукмане, а ім’я Бгішмака то¬ 

тожне українському прізвищу Бушмака. 

Джанмавіра "Народжений героєм" - ім’я сина могутнього вої¬ 

на і втілення бога Індри. соратника й родича Крішни - Арджуни. Ім'я 
Ардзан має верховний жрець у вірменській легенді про трьох братів 
з області Палунь. співвідносній з літописною легендою про полян- 

ських князів Кия, Щека й Хорива. Ім'я Джанмавіра утворюють санскр. 

джанма+віра. де джанма - “народження", віра - "богатир, герой". 

Джанмадгіпа “Владика народження" - ім'я Шіви, різні іме¬ 

на якого відомі в Україні з найдавніших часів і відбиті в українських 
прізвищах. Ім'я складають санскр. джанма "народження'Чадгша “вла¬ 

дика, верховний правитель". 

Джанмакіла "Опора народження” - ім'я Вішну, його склада¬ 

ють санскр. джанма+кіла. де джанма - “народження”, кіпа (хінді кіл) - 

"стовп, опора, колона" споріднене з рос. коп та укр. кіпок. 

джанмаштамі “восьмини народження" - державне індійське 
свято народження Крішни, відзначуване 8-го дня темної половини 
місяця шраван (5-й місяць індійського календаря, відповідає липню- 

серпню). Термін творять санскр. джанма*аіитамі, де аштамі схо¬ 

дить до числівника ашта (грец. окто) "8". який бере активну участь 
у творенні індійських імен, і джанма - “народження", утворене від 
основи джан "народжувати; народжуватися" (з нею споріднені укр. 

жінка, жених, женитися) і суфікса абстрактних іменників ма, що і в 
дгарма, карма. 

Джарад/ава “Старий-Мудрий Віл" - в індійській астрології 
означення одного з трьох сегментів місячного неба. Місяць, за міфа¬ 

ми. чоловік 27 дочок бога-отця Дакші, які на небі уособлюють 27 мі¬ 

сячних сузір'їв {накшатр), кожне з яких мас ім’я однієї з дружин Міся¬ 

ця. Ці сузір'я утворюють замкнуте коло, розбите на 3 ділянки: північ¬ 

ну (вище небесного екватора за сучасною термінологією), централь¬ 

ну (біля небесного екватора) й південну (нижче небесного екватора). 

Центральний сегмент між 9 сузір ями-дружинами Місяця і має на¬ 

зву Джарад/ава. Термін складають санскр. джарад+/ава, де джарид - 

"старий", /ава - “бик, віл”. Прикметно, що цей термін - значеннєвий 
двійник імені Заратуштра, яке теж означає “Старий Віл" у розумінні 
"Мудрий Віл". Джарад і зарат у них - етимологічні двійники, мають 
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спільне походження й однакове значення “старий; досвідчений, му¬ 

дрий”, а гава й уштра - двійники семантичні, вони мають однакове 
значення “бик, віл". В "Авесті" Гава “Країна Бика” - друга назва Согді¬ 

ани, ранньодсржавного утворення на теренах Середньої Азії, з якою 
Давня Україна виявляє численні зв’язки на багатьох рівнях. Части¬ 

на Согдіани називалася Уструиіана “Край Бика", а цій назві тотожне 
укр. Остерщина. В індоіранських мовах уштра-устра “бик. віл" має 
і форми ушра-усра та ухра-укра, звідки й укри-україш, тобто “бичи- 

чі, туричі”; з ними всіма споріднений етнонім українці, у “Велесовій 
книзі" - кравенці “коровичі. бичичі. туричі". 

Джая “Перемога", "Звитяга" - ім’я Індри й багатьох міфологіч¬ 

них та епічних персонажів, серед них і сини Крішни та Арджуни. Жі¬ 

ночий варіант імені Джая (наголошене я) має дружина Шіви. джая- 

джай також - вигук перемоги, тотожний укр. хай. 

Джаявіра “Звитяжний богатир" - воїнське ім'я, яке складають 
санскр. джая+віра, де джая - “перемога, звитяга", а віра - “герой, бога¬ 

тир". Є жіноче й чоловіче ім’я Джая "Перемога". 

Джая/опала "Звитяжний Гопала" - ім'я-епітет Крішни. утворе¬ 

не від санскр. джая+/опала, де джая - “звитяга, перемога" а І'опал- 

Гопала “Захисник корів-худоби" “Пастух” - популярне ім’я Крішни, 

відбите в українських козацьких і сучасних прізвищах І'упал, Гупало, 

Гупалов, Гупаток, Гу патико й назвах Гупали, І'упалівка, Гупалівщина. 

Джаядатта "Дарований звитягою" - ім'я сина Індри, що його 
складають санскр. джая*датта, де джая - “перемога", датта - "да¬ 

ний, дарований", яке сходить до санскритської дієслівної основи да 
“давати, дарувати", винятково активної у творенні індійських імен, 
назв і термінів; датта в іменах тотожне українському дан, зокрема, 

в імені Богдан. 

Джаядгваджа “Стяг перемоги" - воїнське ім’я, яке, зокрема, 

мав син могутнього воїна Арджуни, який був одружений із сестрою 
Крішни і в якого Крішна був колісничим під час 18-денної війни, опи¬ 

саної в “Махабгараті". Ім'я складають санскр. джая*дгваджа, де джая 
- “звитяга, перемога", а дгваджа - “прапор, стяг, знамено ". 

Джаядева “Бог звитяги" - таке ім’я мав санскритський поет XI- 

II ст., автор “Ґітаґовінди" твору, який прославляє Крішну. Його скла¬ 

дають санскр. джая+дева, де джая - “перемога, звитяга" дсва - "бог", 

відбите в українських прізвищах як Дей, Дій. 
Джаядратха “Переможна колісниця" - ім’я царя сіндів-сувірів 

у “МахабгаратҐ. яке утворюють джаяд+ратха, де джаяд - “перемож¬ 

ний, звитяжний", а ратха - “колісниця". Сінди жили не тільки за Гі- 
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малаями, на берегах Інду (Сшдгу, Сінд), але й на теренах Давньої 
України: одна Сіндика, яку знає ще Геродот. була біля Боспору Кіме- 

рійського (нині Керченська протока), а друга - Сіндська Скіфія була в 
низів'ях Дніпра. Сінди мають і другу назву - сувіри, тотожну україн¬ 

ському сівери, а етнонім сувіри-сівери, в свою чергу, тотожний етноні¬ 

мові кімери-кімерійці. 

Джаядур/а “Звитяжна Дурга" - одне з імен-епітетів дружини 
Шіви. богині-воїтельки. покровительки й захисниці воїнів, “матері 
міст руських", зображуваної з тризубцем. Ім’я складають джая+дур/а, 

де джая - "перемога; переможний" а дур/а - “богиня Дурга", вона ж 
Махеші “Велика богиня" (укр. Мокоіиа) та Діви Делі “Богиня", відбите 
в численних "дівиних" і “дівочих" назвах по всій Україні. Жіноче ім’я 
Дур/адсві “Дурга-богиня" у грецькій передачі Тір/іітао засвідчене на 
терені України ще в IV ст. до н.е.; тут його мала дружина сіндського 
царя Гекатея, де Геката - ще одне ім'я Дурги-Дсві-Діви. 

Джаяпакшмі “Звитяжна Лакшмі" - дружина Вішну, боги¬ 

ня щастя, багатства й сімейної злагоди, тотожна балтійській Дайме 
та слов’янській Ладі. Ім’я складають санскр. джая+лакиїмі. де джая - 

“переможний, звитяжний", лакшмі - “богиня Лакшмі", "щастя" “ве¬ 

зіння’’, “удача". 

Джаялаліта “Прекрасна як перемога" - ім'я-епітет Лакшмі, 

яке складають санскр. джая+лаліта, де джая - “перемога, звитяга", 

а лаліта - “чарівна, прекрасна", з якого постало сучасне жіноче ім'я 
/Іоліпш. У мові хінді санскр. джая має форму джай, відбите в імені 
Аджай “Непереможний", якому тотожне українське прізвище Нечай. 

Інші імена Лакшмі з джая: Джаяпакшмі “Переможна Лакшмі" “Боги¬ 

ня перемоги" тлДжаянамдіні “Донька звитяги-перемоги ", де нандіні - 

“дочка", досл. “яка тішить, радує". 

Джаяпапа “Звитяжний оборонець" - імена Вішну й Брахми, 

відповідно захисника й творця світу, які уособлюють у тризубі ліве й 
праве вістря. Ім'я творять санскр. джая+пала, де джая - “звитяга, пе¬ 

ремога", пала - “захисник, оборонець, воїн’’ віддієслівної основи пал 
"захищати, охороняти, берегти", відбитої в етнонімах пали, поляни, 

поляки, назвах Папа, Палунь, Палакій, князівських іменах Ярополк і 
Свяпюполк, військових термінах полк, полковник і полководець. 

Джаяпіда “ІІереможнокоронний". “У звитяжній короні" - цар¬ 

ське ім’я, яке складають санскр. джая+апіда, де джая - “перемога, зви¬ 

тяга”. апіда - "корона, вінець, діадема", відбите в імені гіпербореян- 

ки Опіди, про яку розповідає Геродот. Апіда у формі Обида відбите 
у “Велесовій книзі" як Обидоносиця, а в “Слові о полку Ігоревім" - 
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як Діва-Обида, де Обида хибно пов'язувалося з якоюсь незрозумілою 
кривдою-обидою. Насправді ж і Діва-Обида, і Обидоносиця - це озна¬ 

чення тієї ж давньоукраїнської Мокоші й Діви-Деві, які означають 
відповідно "Діва в короні" й “Вінценосна'*. 

Джаярама "Переможний Рама" - ім'я-епітет царевича Рами, 

героя “Рамаяни”, яке складають санскр. джая+рама, де джая - "пере¬ 

мога; переможний". Санскр. джая відбите в інд. Аджай (груз. Аджой) 

“Непереможний'’, якому тотожне українське Нечай. Інші імена з ком¬ 

понентом рама: Раджарама "Цар Рама" де раджа - “цар, правитель", 

яке має і форму рай, рясно відбиту в українських прізвищах Рай-Рой, 

Райко-Ройко, Райченко-Ройченко, Раевський-Росвський тощо. Ще одне 
таке ім’я - Ра/хурама “Рама з роду Раґху" або "Раґху і Рама", де Ра/ху 
- знаменитий цар, предок Рами. Боспорський напис III ст. знає воїн¬ 

ське ім'я Рагойсак, де Рагой може споріднюватися з Ра/ху і переклада¬ 

тися “Рагхумогутній”, "Могутній, як Рагху”. У цьому ж написі засвід¬ 

чені й імена Фосак, Дапосак і Госак, де останнє означає “Могутньоби- 

кий" і тотожне українському Козаки половецькому Кзак-Гзак. 

Джепам “Повновода" - річка в Пенджабі, одна з тих, яка вхо¬ 

дить у число п’яти річок, які й дали сукупне означення регіону - Пен¬ 

джаб "ІІЯТЬ Річок ”, "Иятиріччя". Наявність у Пенджабі річки Джепам, 

в основі якої лежить санскр. джапа “вода" (хінді джапь), дозволяє й 
кримську назву Джопьман (ручай біля Сімферополя, тут і населений 
пункт Джапьман, нині Піонерське) споріднювати з Джепам. Оскіль¬ 

ки санскритський суфікс ман творить прикметники від іменників, то 
Джопьман у такому разі означає “Водовита", "Багатовода”. Цілком імо¬ 

вірно, що сюди ж стає інша кримська назва -Джапіта, назва Ялти на 
італійських (генуезьких) картах. У такому разі Джапіта теж означа¬ 

тиме "Водовита", “Багатовода". У басейні Сиваша, на західному узбе¬ 

режжі Азовського моря, теж у Криму, є річка Суджипка, назву якої 
доцільно споріднити з санскр. су+джапа (хінді су+джапь), де су - пре¬ 

фікс, що надає основному слову (джапь) вищої якості. Тобто суджапь 
означає “добра вода", а назва Суджипка в такому разі - “Доброводка", 

вона виявляється значеннєвим двійником українських назв Супій, 

Супосць і численних Доброводок. Суши - ліва притока Дніпра (її при¬ 

тока Супосць), назва ця теж легко пояснюється з санскр. су-пея, де су 
той же префікс, а санскр. пея (хінді пей) означає “вода” (досл. “питов- 

не", “те. що п’ють”), воно наявне в назві загально-скіфської релігійної 
святині - Ексампей. Тож Супш означає “Добра вода", “Доброводка", а 
річок із такими назвами в Україні чимало. До цього ж ряду слід відне¬ 

сти й гідроніми; Жапюнь - річка на Сумщині, притока Свиги (бас. Дес- 
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ни), Желань - річка на Київщині, притока Стугни (бас. Десни). Желе- 

менів - потік на Івано-Франківщині. притока Свічі, Желем'янка - річ¬ 

ка на Львівщині, варіанти назви якої - Желемін. Зелемінь. Зелем'ячка. 

Звертає увагу, що річки Жалюнь на Сумщині і Желеменів на Івано- 

Франківщині притоки відповідно Свиги й Свічі, назви яких вочевидь 
споріднені. Що свідчить і на користь того, що й назви Жалюнь і Же¬ 

леменів споріднені й що українські Джольман-Джальман-Желсменів - 

найближчі українські родичі індійського Джапьман-Джелам. Прина¬ 

гідно зазначимо, що й інші пенджабські річки виявляють спорідне¬ 

ність з українськими: Шатадру й Стоход, Чандра та Бгага й Шандра 
та Буг, Іраваті й Ірпінь, Ірдинь. 

Джітамітра “Подолувач своїх ворогів" - одне з імен Індри й 
Вішну, яке етимологи розкладають на санскр. джіт+амітра, де джіт 
"переможець, звитяжець", амітра - "недруг, ворог", тоді як мітра - 

“друг, товариш". Проте вірогідніше розікласти ім’я на джіта+мітра, 

де джіта “переможець, звитяжець" а мітра - бог Сонця і Мирного 
Договору у ведах - Мітра. який на слов'янському грунті має форму 
Мир (Іран. Міхр). Тоді санскр. Джітамітра. хінді Джітамітр диво¬ 

вижно перегукується з давньоукраїнським іменем і назвою Жито¬ 

мир. 

Діваратха “Небесна колісниця" - чоловіче ім’я, яке мали в епо¬ 

сі царі і яке складають санскр. діва+ратха. де діва - “небо", а ратха - 

"колісниця" Діва також - одне з означень Сонця, але означає і “день", 

оскільки зі сходу сонця починається день, тому можливо тлумачити 
ім’я Діваратха і як "Сонячна колісниця", і як “Колісниця дня”. 

Дівіратха “Сонячна колісниця" - загальне означення Сонця, а 
також богів і напівбогів, інша назва яких сури - від сур я “сонце”. Ім’я 
складають санскр. діві*ратха, де ратха - “колісниця", а діві “сонце" 

сходить до дієслівної основи дів “сяяти, випромінювати", до якого 
сходить і термін дева, дев “бог" На Чернігівщині є річка Дива. 

Діпак “Світильник" - поширене в індійців чоловіче ім’я (пор. 

українське прізвище Каганець), сходить до санскритської дієслів¬ 

ної основи діп “сяяти, світити, осявати", від якої і назва знаменито¬ 

го індійського свята вогнів - дтавалі (дівапі) “низка світильників- 

каганців”. Санскр. /ріхадіпті “господиня" дослівно означає “світло- 

сяяння-окраса оселі" Інше означення господині - гріхастхіні, що має 
і форми /ехастхіні й /ехастіні. тотожне гуцульському газдиня. Сюди 
ж стає і українське прізвище Диптан. від санскр. діптан (див.). 

Діптан “Осявач” - одне з означень Сонця, споріднене із санскр. 

діпті "сяяння, світло, блиск, краса” яке сходить до санскритської ді- 
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єслівної основи діл “сяяти, світити, осявати" Від неї утворене поши¬ 

рене чоловіче ім’я Діпак “Світильник" і назва індійського свята вог¬ 

нів - дітавалі (дивалі). Індійське Дїптан тотожне сучасному україн¬ 

ському прізвищу Диптан. 

дравіда “дравіди" - за “Ману-смріті" (“Закони Ману”), драві¬ 

ди спершу належали до кшатрійського (воїнського) стану, тобто бу¬ 

ли аріями, але потім, як на жерців-брахманів. одійшли від ведійських 
приписів, ритуалів та звичаїв і зійшли до статусу вратьїв, тобто вар¬ 

варів. безвірників, безбожників і нечестивців. Антропологи відно¬ 

сять дрлвідійські народи, які нині населяють Південну Індію, до па- 

леосередземноморської раси, а північні райони Тамілнаду населяють 
і представники альпійської і динарської рас. А майже половина укра¬ 

їнців (45%), за Ф.Вовком, належить до динарської раси. Вважається, 

що перша хвиля європеоїдної раси з'явилася в Індії в особі саме дра¬ 

відів (дравірів), які представляли три расові підвиди: протосередзем- 

номорський. середземноморський і східноссрсдземноморський. У 
расовому відношенні вони близькі до мешканців Малої Азії і Давньої 
Греції (часів Нгейської культури). Припускається, що вони створи¬ 

ли Індську цивілізацію, а тоді поширилися по всій материковій Індії. 

Тож етнонім дравіди цілком може мати стосунок до етноніма древля¬ 

ни. “Махабгарата" мовить, що брати-папдави прийшли в крашу дра¬ 

відів. переправившися (на південь) через ріку Ібдаварі. у якій щодня 
кунанея і на берегах якої відпочивав царевич Рама під час свого ви¬ 

мушеного 14-річного вигнання. А І'одаварі (див.) мас в Україні низку 
гідронімних паралелей. 

Драупаді "Дочка Друпади” - ім'я дочки царя Друпади, дослівно 
“Друпадина". Має перегук з ім'ям Древа, яке у "Велесовій книзі” має 
найстарша з трьох дочок Богумира. Саме Древа. за цією пам'яткою, 

родоначальниця древлян. Привертає увагу певна незвичність у цій 
генеалогії: походження древлян визначається не по батьківській, а 
по материнській лінії, що є безперечним відлунням матріархату. Ма¬ 

тріархальні мотиви помітні і в панчалів. царем яких був Друпада, і 
в племені п’ятьох братів-пандавів. Індійське суспільство епічних ча¬ 

сів було вже патріархальним, але збереглося чимало рис матріархату: 

зокрема, поряд із полігамією, “Махабгарата" знає і поліандрію, бага¬ 

томужжя. Яскравий приклад цього - заміжжя Драупаді за давнім ве¬ 

сільним обрядом сваямвара. коли дівчина сама вибирає собі чолові¬ 

ка через певне випробування, переважно воїнське. Драупаді стає дру¬ 

жиною п'ятьох братів, які по батькові Панду називалися пандави, а 
по матері Кунті, дівоче ім’я якої Прітха - каунтеї і партхави. Хоча 
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на її сваямварі переміг лише один із братів - могутній Арджун, якого 
царівна й увінчала весільною гірляндою, визнавши своїм чоловіком, 

вона стає дружиною всіх п’яти братів, що епос пояснює фатальною 
випадковістю, прикрим непорозумінням, до якої спричинилася їхня 
мати Впадає в око низка схожостей між Драупаді й Малушею, донь¬ 

кою древлянського князя Мала. Дочка царя Друпади названа за бать¬ 

ком Драупаді. а дочка древлянського князя Мала теж названа за бать¬ 

ком - Мапуша. Навіть долі схожі в Малуші й Драупаді: коли княгиня 
Ольга зруйнувала древлянську столицю Коростень і полонила Мала 
з родиною, то відправила їх у Любеч на заслання. А Драупаді тринад¬ 

цятий, останній рік свого з чоловіками вигнання була при дворі чу¬ 

жого царя служницею під ім’ям Мапіні. 

Дрідгаратха “Могутня колісниця" - так звали стародавнього 
царя, якого належить щодня згадувати у ранковій та вечірній молит¬ 

ві; таке ж ім'я мав син царя Дгрітараштри - батька кауравів і син ца¬ 

ря Джаядратхи (див.). Ім'я складають санскр. дрідга+ратха, де дрідга 
- "сильний, могутній", а ратха - “колісниця" 

Дрішадваті "Кам’янка" - у “Рігвсді" річка, яка разом із річ¬ 

ками Ашманваті й Сарасваті відмежовувала з півдня знамениту 
Курустхану-Курукшетру. де відбулася знаменита 18-дснна битва, опи¬ 

сана в “Махабгараті". Назву складають дрішад+ваті. де дрішад - "ка¬ 

мінь”. а ваті - суфікс, тотожний виця в українських назвах. Дрішадва¬ 

ті семантичний двійник назви Ашманваті (див.), бо в санскриті аш- 

мак і дрішад - синоніми й означають “камінь, скеля". Дрішадваті фор¬ 

мувала південні й східні кордони Курустхани-Курукшетри. а місце, де 
вона зливалася з річкою Каушікі. вважалося особливо священним. З 
назв Ашманваті й Дрішадваті випливає, що південно-східній час¬ 

тині Курукшстри властивий кам'янистий ландшафт. Інша назва Дрі¬ 

шадваті - Харіюпія. яку споріднюють з індійським Хараппа (пор. укр. 

Хапеп'я і близькосхідне Алеппо-Халеб). Хараппа дала назву знамени¬ 

тій Хараппській культурі, інакше Цивілізації долини Інду, а не менш 
знаменита Трипільська культура була відкрита саме в Халепі, хоча й 
названа за сусіднім Трипіллям. “Рігведа" мовить, що битва арійського 
царя Судаса з десятьма ворожими йому царями сталася саме на Харі- 

юпії. А прізвище Судас, як і похідне Сдасюк, побутує в сучасних укра¬ 

їнців. Дрішадваті ототожнюється і з річкою Гха//ар (пор. Іа/ра). Між 
Дрішадваті й Сарасваті “Рігведа" згадує річку Апа/а, це одна з назв 
священної Ганги, а в Україні маємо численні Апаки. Опаки і їх різно¬ 

види. Могутній воїн Бгішма (пор. укр. прізвище Бушма), за міфами, 

народжений цією богинею-рікою. має ім’я Апа/ея “Син Апаги", тоб- 
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то Ґанги. 
Друпада “Дерев'яна нога" - ім’я царя країни Панчали й батька 

царівни Драупаді. яке складають санскр. дру+пада. де дру - “дерево; 
дерев'яний", а пада “нога" споріднене з укр. п'ята. Обидва компонен¬ 
ти мають українські відповідники, а саме ім'я Друпада українською 
звучало 6 як Древоп'ят чи Дрсвопіг. В українців побутують прізви¬ 
ща Біпоп'ят, Чорнопят, Кривопят та Кривоніг, Білони, Семини- 
Семинога. Семиноженко тощо. 

Дур/адеві “Дурга-богиня" - одне з імен Дурґи. богині-воїтельки 
і дружини Шіви, зображуваної з тризубцем. Відома в давній Украї¬ 
ні під багатьма іншими іменами - Амма, Артеміда, Дія, Діва, Діва- 
Обида, Опіда, Обидоносиця, Канья, Мокоша, Партенос, Ми, Ми- 
тир, Тавропола, Геката. Ім'я складають компоненти Дур/а+деві, де 
санскр. деві означаж “богиня", а Дурга - "Неподоланна" "Неприступ¬ 
на", "Оплот, Опора, Фортеця". У грецькій передачі Тіргатао воно за¬ 
свідчене на теренах давньої України ще в IV ст. до н.е. Тут його ма¬ 
ла дружина сіндського царя Гекатея (Геката - теж одне з імен Дурґи), 
яка очолила успішну боротьбу меотських племен, які жили довкола 
Азовського моря (давньої Меотиди) проти боспорського цари Сати¬ 
ра і свого колишнього чоловіка. Жіноче ім'я Дур/адеві вжиткове в Ін¬ 
дії і сьогодні. 



Ека "Один, Єдиний, Винятковий. Унікальний" - ім'я Вішну, а з 
наголошеним а - і богині-воітельки Дурги. 

Екавіра "Незрівнянний герой" - ім'я родоначальника хайхей- 

ської царської династії. Хайхеї - плем'я, що сходить до давнього роду 
й веде початок від Яду. родоначальника ядавів, тотожних літописним 
ятвягам, ягвяги ж - західнобалтійське плем’я. Ім’я складають санскр. 

ека+віра, де ека - “один", віра - "воїн, богатир, герой”. Тобто ім’я до¬ 

слівно означає “Єдиний герой (більше такого немає)" 

Екаданта "Одноіклий" - син Шіви, бог мудрості і покровитель 
учнів та студентів Ганеша. зображається з головою слона і одним бив¬ 

нем. За міфом, у владики планети Шані (Сатурн) було такс лихе око, 

що коли він прийшов поглянути на немовля, голова у того відділила¬ 

ся від тулуба і впала на землю. Шіва приставив йому першу-ліпшу го¬ 

лову, яку потрапила під руку - голову слона. 

екадаші "одииадцятки" - одинадцяті дні молодого чи старо¬ 

го місяця, вважаються особливо священними, бо пов'язані з богом 
Вішну, і на них слід неодмінно поститися. "Ніхто не сміє торкатися 
їжі, коли настає День Харі (інше ім'я Вішну)" - мовлять священні тек¬ 

сти. Таких постів на рік випадає 24. за числом "одинадцяток”, кожна 
з яких мас свою назву. Так. 11-й день світлої половини місяця ашарх 
(червень-липень, відлік - з середини місяця) має назву шаяні “спо- 

чинковий", бо цього дня. вважається, Вішну йде на чотиримісячний 
спочинок. Через два місяці. 11-го дня світлої половини місяця 6га- 

дра (серпень-вересень) він перевертається на другий бік. тож і день 
цей називається майже по-українському - парівартїт "переверталь- 

ний”. Ще через два місяці, 11-го дня світлої половини місяця картік 
(жовтень-листопад) Вішну прокидається від сну, і день цей теж має 
майже українську назву - прабодгіні "пробуджувальний”. Упродовж 
цих чотирьох місяців, поки Вішну спить, у Північній Індії несправля- 
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ють весіль, а ревні відлюдники дають обітницю нікуди не вирушати 
й залишатися на одному місці. Термін складають санскр. ека “один" і 
даіиа "десять’*, тобто екадаша - “одинадцять". 

Екакундапа “Односережний" - ім’я-епітет Баладеви-Білобога, 

землеробського божества й старшого брата Крішни. яке складають 
санскр. екаькундала, де ека - "один", кундала - “сережка, прикраса, 

кільце". Це ж ім'я мають і Кубера й тисячоголовий світовий змій Шс- 

иіа, на якому спочиває Вішну у проміжках між твореннями світу. 

Екакіиа "Винятковоокий” - ім'я Шіви, який мав на лобі при¬ 

ховане трете око, здатне спопелити світ. Ім'я утворене з санскр. ека 
"один" та акша “око". Цим третім оком він спопелив і бога кохання 
Каму, коли той пускав у нього свої квіткові стріли, щоб заронити в 
його серце кохання до Парваті. яка й стала його дружиною. 

Екачакра “Одноколе" - місто, згадуване в "Махабгараті" й ото¬ 

тожнюване з сучасним містом Чакарма/ар “Чакра-місто" Назву тво¬ 

рять санскр. екаьчакра, де ека - “один", чакра - “коло, колесо, диск", 

якому тотожні грец. киклос і латин, циклос. Чакра також - бойовий 
диск і зброя Вішну та Крішни. що відбилося і в їхніх численних іме¬ 

нах. Санскр. чакра у мові хінді має форми чакар. чахар, чехер, пендж. 

чухір, яким тотожне укр. чигир. Чигир в Україні - колесо з черпаками 
діставати воду для поливу полів, так само дістають воду в Пенджабі 
й Раджастхані й нині. У гіенджабців побутує ім'я Чухир. а в українців 
прізвище Чигир. Тож індійське Чакарна/ар “Чакромісто" й українське 
Чигирин - споріднені назви. їх двійник є і в Пакистані. Біля міста Чу- 

хиркан (кан "місто") 1469 р. народився Гуру Нанак - засновник сік- 

хизму. Міжсікхами й козаками, між пеиджабцями й українцями про¬ 

стежується багато спільного в мові, фольклорі, історії, обрядах, уяв¬ 

леннях, у них і досі є свої запорожці, що знають лише військову спра¬ 

ву і носять жовто-блакитне вбрання. 

Екашрін/а “Однолукий" - ім’я-спітет Вішну, неодмінний атри¬ 

бут якого особливий лук - иірін/а. Ім'я утворене з санскр. ска нирін- 

га.де ека - один, а шрін/а, хінді иірін/- “лук", споріднене з укр. ріг, ро¬ 

дичі якого - гот. Наигп. нім. й англ. Ногп, авест. 5ги, $гуо, санскр. шрж- 

/а "ріг". Звідки й сарна - первісно "рогата", у литовців ііта, у давніх 
прусів - $іг\уі$ “олень", у латинян - сегуи$. А звідси й численні назви: 

Сарни на Рівненщині. Сарновичі й дві Сарнівки па Житомирщині, 

річка Сарнавщина на Сумщині, Сарночок (Сарночка) й потік Сарнав- 

ський (Сарнка) на Львівщині, згадувані у літописах ХІУ-ХУ1 ст. річки 
Сернач і Сернава, а в Польщі - воєводство Сарново. 



замін “земля; поле, нива'' - іранське запозичення у моні хінді, 
під якого утворене сучасне заміндар "власник землі; поміщик", досл. 

".ісмледержсць". Як замунь відбите в словосполученні корова Замунь, 

яке містить “Велесова книга" і яка мовить, що сини корови Замунь і 
Дажбога - коровичі-кравенці. А кравенці - давня форма сучасного ет¬ 

ноніма українці, фіксація його відноситься до \МХ ст. тобто до до¬ 

християнського періоду. Замунь - Мати. Корова. Земля, тому автор 
“Вслесової книги" й каже. що"Дажбог нас народив од корови Замунь” 

і тому "ми - кравенці: скіфи, анти. руси. боруси й сурожцҐ. Короничі- 

крапсиці-українці ведуть родовід від Матсрі-Землі. уособленої н об¬ 

разі Магсрі-Корови. Корови-Замунь. Корови-Зсмлі. Вони - сини, на¬ 

щадки Корови-Зсмлі. А батько їхній - Небо-Дажбог, уособлюваний у 
подобі бика, гура. Тому кравенці-украінці коровичі і оичіїчі-туричі. 



“Ігор-гатха" (“Оповість про Ігоря") - перший в Індії поетич¬ 

ний переклад "Слова о полку Ігоревім" мовою Рабіндраиата Тлгорл, 

тобто бенгальською. Ініціював переклад видатний індійський пчений- 

мовознавець Суніті Кумар Чаттерджі (1890-1977), який 1964 року 
побував в Україні на святкуванні 150-річчя Тараса Шевченка. Пере¬ 

клав давньоукраїнську пам’ятку сучасний бенгальський поет і літе¬ 

ратурознавець, професор Лжадавпурського університету в Калькут¬ 

ті Джоґоннатх Чокроборті (нар. 1924 р.). який теж побував в Україні, 
вже на святкуванні 800-річчя "Слона". Про цю пам'ятку бенгальський 
перекладач написав і дослідження, де відзначає, що давньоукраїнська 
й давні та середньовічні індійські епічні пам'ятки виявляють неаби¬ 

яку подібність, що в “Слові" багато слів, схожих на санскритські, що 
чимало слів давньоукраїнської пам'ятки зрозумілі індійцеві при спів¬ 

ставленій їх зі словами сучасних індійських мов. серед них і бенгаль¬ 

ської, що робота над “Словом" стала для нього відкриттям нової кра¬ 

їни, напрочуд схожої на його батьківщину. Неабияку подібність він 
знаходить і в українських та індійських весільних піснях. Він, зокре¬ 

ма, каже: “У Чернігові я почув весільні обрядові пісні українців, та¬ 

кі далекі від сучасних мелодій, але там близькі до пісень, що й досі 
лунають на індійських весіллях! І я запитав себе: чи випадково це?" 

Звичайно ж. не випадково, бо терени Давньої України знають аж дві 
малі Індії. Одна була біля Керченської протоки (колись Боспор Кімс- 

рійський), так звана Сіндика - про неї пише Іеродот у V ст. до н.е. А 
друга - в низів’ях Дніпра, так звана Спідська Скіфія, про неї згадують 
пізніші античні автори. 

їла (Іра. їда) “Земля" - донька Ману, єдиної людини, яку бог Ві- 

шну врятував від потопу. За міфом, коли Ману опинився на горі се¬ 

ред вод, то кинув у воду трохи масла й сиру, і з тієї пожертви поста¬ 

ла їла. його донька, щоб продовжити рід людський на землі. Від Буд- 
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ги (Меркурія), сина Місяця-Чандри й Тари-Зірки. вона народила ІІу- 

рураваса, що став родоначальником царів і першим царем Місячної 
династії, які володіли країнами Заходу; до цієї династії і належать ка- 

урави - герої “Махабгарати" Є підстави вважати, що з цією давньою 
богинею, ім’я якої означає Земля, споріднений етнонім іліри-ілірійці - 

у "Велесовій книзі" народ, союзник русів. їла (Іра. їда. І за) уособлюва¬ 

ла Корову-Землю. вона функціонально тотожне Корові Замунь-Землі 
у "Велесовій книзі". Як коровичі-кравеиці-украінці є нащадками Ко¬ 

рови Замунь, так і іліри-ілірійці нащадки їли-Землі-Корови. Етнонім 
іліри-іпірійці - семантичний двійник етноніма коровичі-кравенці. І 
друга назва Трої - Іліон пов'язана з цією давньою богинею. На Керчен¬ 

ському півострові є давнє місто-фортеця Ілурат. назва якої означає 
"Дане Ілою". Компонент рат у назві означає те саме, що й дач в іме¬ 

ні Богдан, синонімом якого є Бограт-Баграт-Багарат (укр. Богорад- 

Богораз), від якого утворене відоме грузинське прізвище Багратюн 
“Син Баграта-Ьагарата". 

Індешвпра "Місяць-владика" - відоме місце прощі, назву скла¬ 

дають санскр. інду+ішвара. де інду означає “Місяць”, а ішвара - "бог, 

владика. Всевишній". 

Індіра - інше ім'я Лакшмі. дружини Вішму. богині щастя, ба¬ 

гатства й сімейної злагоди, тотожної балтійській Дайме й українській 
Ладі. Ім'я Індіралай означає "Втілення Індіри" тобто “Втілення Лак¬ 

шмі” Українська композиторка Леся Дичко свою ораторію назвала 
"Індія-Лакшмі" і присвятила Індірі Ґанді - дочці Джавахарлала Неру 
й колишньому прем'єр-міністрові Індії, почесному доктору Київсько¬ 

го університету імені Тараса Шевченка. Водночас санскр. індіра озна¬ 

чує синій або блакитний лотос, який відігравав важливу роль в уяв¬ 

леннях давніх індійців. В епосі очі Вішну й Крішни порівнюються з 
синім лотосом і квітками льону, а Крішна вважається сином Вішну. 

гож і Лакшмі. Борис Смирнов - академік медицини, відомий пере¬ 

кладач і коментатор “Махабгарати", який народився в селі Козляничі 
на Чернігівщини, пише з цього приводу: “..очі Крішни порівнюються 
і з квітками льону. Сьогодні в індійців переважає темна забарна рай- 

дужки. як і серед українців, проте й блакитні очі зустрічаються не так 
уже й рідко, наприклад, у Рабіндраната Тагора. Підкреслення кольо¬ 

ру очей у національного героя, яким є Крішна. годі обминути увагою, 

воно не випадкове, а виражає певний ідеал національного типу. З іс¬ 

торичної точки зору ця риса важлива для визначення національно¬ 

го походження культу Крнини. а отже, для питання про зв'язок при¬ 

бульців до Індії, носіїв ведійської релігії, з блакитноокими народами”. 
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Як стверджують ботаніки, сині лотоси росли колись і на Дніпрі. 

індоаріка - сукупність мовних свідчень давньої і сучасної оно¬ 

мастики Північного Причорномор'я, яка дозволяє говорити про при¬ 

сутність тут ранньої форми індоарійської мови. отже, й відповідного 
етносу. Досі індоарійська мова в її архаїчній формі була відома за тек¬ 

стами, створеними в Індії і за реліктами мови індоаріїв. виявленими в 
І Іередній Азії, в державі Мітанні (II тис. до н.е.), яку на думку деяких 
дослідників заснували вихідці з берегів Меотиди - нинішнього Азов¬ 

ського моря, довкола якого в давнину мешкали сінди й меоги - індоа- 

рійські племена. Третій, західний ареал індоарійської мови тягнеться 
під Північного Кавказу до Закарпаття. 

Індрануджа “Молодший брат Індри" - ім’я-епітет Вішну, яке 
складають санскр. індра* ану+джа, де індра - бог Індра, ану - “за, слі¬ 

дом за”, джа “народжений”. Тобто ануджа означає "народжений опіс¬ 

ля”, “молодший, менший”, воно споріднене з укр. онук, онука. Значен¬ 

ня “Менший брат Індри” має і ім’я Індравараджа. Ім'я Індракарман 
щодо Вішну означає “Який чинить (подвиги) як Індра". де карман (на¬ 

голошене перше а) - “вчинок, дія" сходить до дієслівної основи кар- 

Крі “робити, чинити, діяти”. Є і чоловіче ім'я Індравішну “Індра й Ві- 

иіну", складене з імен цих двох божеств. 

індрачапа “лук Індри" - означення райдуги; термін утворений 
із санскр. індра+чапа, де індра - “бог Індра", а чапа - “лук", від якого й 
чапін "лучник, стрілець". Синоніми - індрадгануш та тдраюдга, вони 
теж означають “лук Індри", тобто “райдуга* 

Інду - жіноче ім'я, означає Місяць, інші назви якого - Сома й 
Чандра теж виступають жіночими іменами. З інду "місяць" є термі¬ 

ни індумукха й індувадана “місяцеликий". індумукхі “місяцелика". ін- 

дубімба “місячний диск". Санскр. інду “місяць" сходить до дієслівної 
основи ідг “сяяти, блищати, яскріти, світити, горіти". З інду “місяць" є 
чимало індійських імен і назв, які сходять, зокрема, до означень для 
молодого й старого місяців. Від слів на означення молодого Місяця 
(нового. новика, молодика) постали чоловічі імена Ардгенду “Півмі¬ 

сяць". Баленду “Юний місяць". Вактрснду “Дугастий місяць". Му/дген- 

ду "Чарівний місяць". Таруненду “Молодий місяць". Шакаленду «Серп 
Місяця». Від слів на означення старого Місяця (старика, повня) по¬ 

стали чоловічі імена Абаленду «Не молодий місяць; Старик», Пурнен- 

ду «Повний Місяць», Пхулленду “Розквітлий місяць". Сакаленду “По¬ 

вний Місяць" (санскр. сакала й укр. загал - споріднені), Сама/рснду 
“Увесь місяць", Соменду “Сома й Інду". “Повний Місяць і Півмісяць”, 

“Два Місяці". Всі ці імена теж чоловічі. С два жіночих імені, причет - 
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них до повного Місяця - Пурніма й Паурнамі та одне чоловіче - Па- 

урнамаса, які означають “Ніч-День на повеиь Місяця" (санскр. маса 
споріднене з укр. місяць). їм відповідає українське День повня (санскр. 

пурна й укр. повний, рос. полнмй - тотожні). З ними, очевидно, спо¬ 

ріднене молдавське прізвище Фурніка, що його має український і ро¬ 

сійський індолог, автор книги «Кобзар за Гімалаями» Віталій Фурні¬ 

ка, уродженець Одеси. 

Індійських імен та назв із першим компонентом Інду - близь¬ 

ко півсотні. Інду входить компонентом в імена на означення Вішну 
(Індукарман “Місяцероб"), Індри (Індуксту “Місяцезнакий”), боги¬ 

ні Ночі (Індуканта “Улюблениця Місяця"). Ардссндумаулі “У коро¬ 

ні з півмісяцем ”, Шаменду “Місяць благоденства-щастя" (дружина Ві¬ 

шну - богиня щастя, добробуту, успіху та сімейної злагоди Лакшмі, 

тотожна балтійській Дайме й слов'янській Ладі). Є імена з інду, що 
так чи інакше характеризують Місяць: Канакенду “Золотий Місяць" 

(у Криму є ручай Канака), Дів'снду "Божественний Місяць" (санскр. 

дів'я й укр. диво, дивний, дивовижний - споріднені), Мукхснду “Мі- 

сяцсликий", Нірадінду “Місяць серед хмарок” Нірмалснду “Ясний- 

Світлий-Безплямний Місяць-, Пушпснду “Місяць серед квітів", “Ло¬ 

тос”, Судгенду “Нектарнии-Молочний Місяць” Сукенду "Місяцепо- 

дібний", Харшенду “Хороший Місяць" (санскр. харша й укр. хороший 
- споріднені), Шарадінду “Осінній Місяць" Компонент інду в іменах 
може підкреслювати воїнську доблесть: Вібгінду “Місяць серед від¬ 

важних” (таке ім'я мав цар у “Ріґвсді"). Раджінду “Місяць серед царів", 

“Найдостойніший з царів", Сепхалснду "Місяць серед мужніх", "Най* 

доблесніший воїн" Іноді жду творить імена високого соціального зву¬ 

чання: Кавшду “Місяць серед постів". “Найкращий поет", Ьгар/авснду 
“Місяць серед роду Ьгріґу" Бгар/ави - збірне означення нащадків ле¬ 

гендарного мудреця Ьгрігу, плем'я бгрі/у згадується в "Рігведі", його 
відомий індійський мовознавець С. К. Чаттерджі. ініціатор перекла¬ 

дів двома індійськими мовами “Слова о полку Ігоревім", ототожнює 
з фрігійцями. Мудрець Бгріґу. в свою чергу, ототожнюється з верхо¬ 

вним жерцем асурів Шукрою. батьком Деваяні. дружини царя Ялті, 
які мали синів Яду й Турвашу: Ялу - родоначальник ядавів, тотожних 
літописним ятвягам. Саме з ядавів-ятвягів походили Крішна і його 
старший брат Баладева-Білобог. землеробське божество. 

Індубга “Місяцесяйна" - назва білоі водяної лілії (ИутрНаеа 
аІЬа), а також групи лотосів, виступає і як жіноче ім'я, яке творять 
інду+бга, де інду - “місяць", бга “світло; суцвіття, сузір’я". Тобто воно 
може тлумачитися і як “Місячне суцвіття”. 
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Індубгава “Постала з Місяця", "Місячна", “Сріблиста" - назва 
річки, яку складають санскр. інду+бгава, де інду - "місяць" бгава “по¬ 

стала, виникла, утворена" й сходить до дієслівної основи бгу, спорід¬ 

неної з укр. бути. Індубгава й ім'я Шіви, яке означає "Творець Міся¬ 

ця", а бгава в ньому - "творець, творитель". 

Індубгріт “Місяценосець", "Місяцсдержець" - одне з “місяч¬ 

них" імен Шіви, оскільки півмісяць - невіддільний елемент його за¬ 

чіски. Ім'я складають санскр. інду+бгріт. де інду - “місяць", бгріт - 

“тримач, держатель", споріднене з укр. брати. Синоніми: Індубгуиіи- 

ни, Індукіріти, Індумаулі. Індуиіскхира "Місяцекоронний". Де кіріти, 

маупі, шекхара - ‘вінець, діадема, корона". 

Індубгушана “Прикрашений півмісяцем", "Чия прикраса - пів¬ 

місяць" - інше ім'я Шіви, у якому санскр. бгушана означає “окраса, 

прикраса” і бере участь утворенні багатьох індійських імен. 

Індувадана “Місяцелика “ - жіноче ім'я, утворене з санскр. 

інду+вадана, де інду - “місяць", вадиш "образ, подоба, обличчя, лик". 

Інду/ірі “Місячна гора" - назва гори, інша назва якої - Раджа- 

ти, а раджата в санскриті - "срібло", іобто Риджати - “Срібляста". 

Назву Інду/ірі складають санскр. інду*/ірі, де інду - “місяць", /ірі - 

“гора" Тобто Інду/ірі тлумачиться як "Місячна гора", хоча може тлу¬ 

мачитися і як “Срібна чи Срібляс іа гора", бо срібло пов'язується з Мі • 
сяцсм. Цікаво, що в Роси є річкова назва Індигірки, а у "Вслесовій кни¬ 

зі" не менш загадкове Індикиів. 

Індуджа “Син Місяця" - планета Меркурій. Є романтичний 
міф про ге, як творець світу Брлхма настановив Місяця-Інду волода 
рем над планетами й зірками, тваринами й рослинами, а той на пре¬ 

столі так запишався своєю вродою, славою і владою, що дійшов до 
нечуваного блюзнірства - викрав у наставника богів Брихаснагі йо 
го дружину - прекрасну Тару “Зірку" Як не переконували боги по¬ 

вернути жінку чоловікові - Місяць-Інду її не відпускав. Асури ста 
ли на бік Місяця, а боги й Індра - свого наставника, між ними по 
малася війна. Божественну рагь очолив Шіви. .курську - верховний 
жрець асурін ІІІукра, уособлення планети Венерн. Битва між могутні 
ми супротивниками була така лила, що Земля с і рчсал.існ до самісжь 
ких глибин. І вона, не на жарт налякана, почала благати Брахму при 
пини ги страхітливу січу. "Гой нарешті добився того, що Місяць покер 
иув Гару чоловікові, щоправда, вже вагітну. Жінка повернулася додо¬ 

му й невдовзі народила сина. І Місяць, і Брихлсімгі волілії вважлш 
його своїм сином, і щоб запобіїгн чсріонш суперечці, Брахма звер 
ііувсн до молодої матері, мовляв, хю насправді батько того чудово- 



го сина. 1 та леді, чутно прошепотіла: “Місяць!" Місяць невимовно 
зрадів цьому, назвав сина Будга, тобто Мудрім, а Брахма зробив його 
владикою однойменної планети. Тара лишилася з чоловіком, а Місяць 
узяв у дружини 27 прекрасних доньок бога-отця Дакші - 27 місячних 
сузір'їв. Отож Будга-Меркурій - син Тари-Зірки. дружини Бріхаспаті- 

Юпітера, але син Місяця-Інду. Це сприятлива планета, та коли вона 
поєднана з несприятливими планетами, переймає їх властивості, а 
власні втрачає. Віддаляння Меркурія-Будги від Сонця спричиняє на 
землі руйнівні природні явища - урагани, повені, посухи тощо. 

Індуджа «Народжена Місяцем», «Дочка Місяця» - інша назва 
священної річки Нармади, ще одна назва якої - Рева. Назву творять 
санскр. інду+джп. де піду - “місяць", а джа - “народжений; син, дочка", 

тотожне діє в грузинських прізвищах, що. очевидно, відбиває давні 
грузинські зв'язки з гуджарами-гуджаратцями - саме в гуджаратській 
мові звукосполучення дж має форму ді. Гулжари-гуджаратці виявля¬ 

ють з грузинами й зовнішню схожість. 

Те, що в Індії є річкові назви з Інду “Місяць" і що інша індійська 
назва Місяця - Чандра відбита в українських гідронімах (пор. Шан¬ 

дра - річка й село на Київщині), дозволяє гадати, що в Україні мо¬ 

гли відбитися І річкові назви з Інду. Такими, зокрема, можуть бути Ін¬ 

дол Мокрий - річка в басейні Сиваша та Індол - ліва притока Мокро¬ 

го Індолу в тому ж басейні Сиваша на заході Азовського моря. Тобто 
якраз там. де колись замешкували індоарійські сіндо-меотські племе¬ 

на. Якщо зважити, що в санскриті прикметники від іменників тво¬ 

рить суфікс па (мидгу “мед" - мадгула 'медовий"), який у мові хіиді 
має форму л. то можна припустити, що цей суфікс наявний і в назві 
Індол (санскр. інду+ла, хінді інду+л). Індійським ла-л в українській мо¬ 

ві відповідають ля (чап-ля), ль (жураве-ль, еоирі-лн), л (бусо-л) або ті 
- українське прізвище Манжула, тотожне індійському імені Манджу- 

ли (санскр. манджу "врода" - манджула “вродливий"). Тож якщо Бі¬ 

ду означає «Місяць», то Індула-Індул стосовно річки означатиме «Мі¬ 

сячна», «Срібна, Срібляста. Сріблянка». Тобто річка місячної ночі срі¬ 

блиться. мерехтить сріблом. Скажімо, назви річок Індубгава тлума¬ 

чать і «Створена з Місяця», і «Срібляста», Індумапи - «Місяцесяйна" і 
“Сріблиста”, назва Індугірі означає і "Місячна гора” і “Срібна гора” А 
річок Серебрш, Срібних. Сріблянок в Україні надзвичайно багато. 

Індуджанака «Народитель Місяця» - назва Молочного оке¬ 

ану. з якого виринув Місяць, коли боги й асури сколочували його, 

аби повернути втрачені під час потопу скарби. Назву творять санскр. 

інду*джанакп. де джанака означає «народитель. народжувач, батько-. 
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Джанака звали прийомного батька царівни Сіти. дружини царевича 
Рами. За міфом. Джанака знайшов немовля Сіту в борозні, коли риту¬ 

ально проорював поле, тому вона й Ота «Виорана». 

Індукакгиа «Місячний німб» - жіноче ім'я, яке утворюють 
санскр. інду+какша, де какша - «ореол, німб". 

Іидукала “Часточка Місяця" - жіноче ім'я, яке складають 
інду+кала. де іпду - "місяць ", кала “частинка, часточка; серпик". То¬ 

тожне чоловічому імені Калснду, у якому ті ж компоненти, тільки по¬ 

міняні місцями, як в українських іменах Ошвомир і Мирослав. Термін 
іидукала означує другий день ноною місяця. Варіант імені - Індукалі- 

ка (наголошене перше <і). синонім - жіноче ім'я Індулекха, теж похід¬ 

не від означення другого дня молодою місяця. 

Індукалаиіа "Глек Місяця" - царське ім'я, у якому санскр. кало¬ 

ша означає “глек, посудина". 

Індукаліка (наголошене перше <і) “Часточка Місяця" - жіноче 
ім'я, рілюнид якого - Іидукала (див.). Індукаліка називається і індій 
ська сосна (Нашіашн ініогаїняшін). Санскр. каліка - “частинка, час¬ 

точка, дрібка" 

Індука.чала “Місячна квітка" - жіноче ім'я, походить від іпду- 

качала - означення білою лотоса (МІншЬшш іресіояіт), а також цві¬ 

ту білого лотоса. Ім'я складають санскр. іпду+камаяа, де іпду - “мі¬ 

сяць". камала "квітка; логос", яке и собі виступає окремим жіночим 
ім'ям, його, зокрема, має Лакшмі - дружина Вішну. 

Імдукашпа "Улюолениця Місяця" - жіноче ім’я, яке. зокрема, 

означує богиню Ночі н саму ніч. Ім’я складають санскр. інду* канта, 

де канта - “кохана, дружина; коханий, чоловік". Чоловічий варіант 
імені Індуканта означає “Улюбленець Місяця". У циганів поширене 
прізвище Кантя. 

Індукара "Місяцерукий", “Місяцспромінний" - чоловіче ім’я, 

яке складають санскр. піду*кара, де кара - "рука", яке сходить до ді¬ 

єслівної основи кар “робити". Тобто кара дослівно означає "та, якові 
роблять", "та. яка робить" Водночас кара означає і “промінь", і саме в 
цьому переносному значенні воно вжите в імені. 

Індукарман “Місяцетнорець" - ім'я Вішну. яке складають 
санскр. інду+карман, де карман (наголошене перше а) - "творець, 

творитель, робитель" сходить до дієслівної основи кар-крі “робити, 

творити". 

індукарчука “лук Місяця", “вигнутий Місяць” - означення 
райдуги, яке складають санскр. шду-гкармука, де кармука - “лук". Ін¬ 

ші означення райдуги - індрадгануиі та шдрачана “лук Індри". 
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індукету “міснцезнакий" - назва прапора Індри, яку творять 
сан.кр. інду+кету, де кету - "знак, прикмета, симі.ол, емблема". 

Індукіріпш “Місяцекороиний” - ім'я ІІІікм. утворене з санскр. 

піду* кірітч. де кіріта - “корона, кінець, діадема". ІІІіка має і ім’я Кірі- 

тін “Наділений короною", “У короні" 

індукута "вершина Місяця" - означення довершеності, доско¬ 

налості чогось, термін творять санскр. іпду+кутп, це кута означає 
“першина, верх" й часто присутнє у назвах гір; споріднене з укр. кут, 

куток. 

індукшая "убування Місяця" - означення періоду, коли понніиі 
місяці, починає меншати; термін складають санскр. іиду+кішія, де 
киїан означає “втрата, убування, меншання, ущерблений". 

Іпдупекха “Місячний промінь" - жіноче ім’я і назва другого 
дня молодого місяця, інша назва якого - колоїду, споріднена з укр. 

колоїди. Ім’я творять санскр. інду+лекхи. де лекха означає “промінь" 

іпдумані “місячна коштовність" - назва місячного каменя, 

утворена під санскр. інду*мані. де мочі - “коштовніїн камінь; рубін; 

окраса, прикраса", відбите н індійському імені Манікта українському 
прізвищі Маник. Невістку колишнього прем’єр-міністра Індії Індіри 
Іанді. дружину її загиблого старшого сина Санджая і авторку книжки 
“Індуські імена" звати Мошка. 

Ічдумат “Сповнений місячного сяєна". “Вродливий, Гарний" - 

ім’я бога Аітіі, яке складають санскр. інду+маш. де мат - суфікс, що 
передає ііаділеність чимось або повноту чогось і споріднений з укр. 

мати (дієслово). 

Індумпті “(.'повнена місячного свіїла-сяєпа-блиску", “Срібна 
(Сріблиста-Срібляста" “Гарна, як Місяць" “Чарівна. Осяйна" - назва 
річки, а також ім’я багатіям міфічних та епічних иерсонажів. зокре¬ 

ма. його мали дружина легендарного царя І'агху (дао.), родонлчаль- 

пика Сонячної царської династії, з якої походив і Рама, герой “Рама 
яни", праправнук Рагху, а також мати царя Нахуиіі (пор. біблійне На- 

хош), предка царя Яяті. батька знаменитих п'ятьох синів (Ялу, ’Гурва- 

шу. Ану, Друх’ю, Муру), родоначальників так званих п'яти ведійських 
племен, які в епосі означуються коурочи і які споріднені з п'ятьма 
племенами "Велесової книги", сукупне означення яких - кравепці 
“коровичі-бичичі-туричі". тобто українці. 

Індумаулі “Місяцекоронпий" - ім’я-епігст ІІІівм. утворене « 

санскр. індуїмаут. де маут означає “вінець, діадема, корона" Сино¬ 

німи до імені; Чандрамаулі, Індушекхара. Сомашекхчра, Чапдрачудо. 

Чандрамукута. Чанорашекхара м Чандрапіда (чп/ідра*апіда), де шек- 
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хара відбите в українському прізвищі Шекера, а атда "корона, вінець" 

- в іменах Опіда (Геродот), Діва-Обида (“Слово о полку Ігоревім"), 

Обидоносиця (“Велесова книга"), які означують богиню-воїтельку, по¬ 

кровительку воїнів і захисницю міст - Матір міст руських. 

Індумітра “Інду й Метра" - таке ім'я мав давньоіндійський гра¬ 

матист. Це збірне ім’я складають інду*мітра, де Інду “Місяць", а Мі- 

тра у ведах бог Сонця і Мирного Договору, невіддільний від Вару- 

ни. який пов'язаний із Місяцем і уособлює Місяць Тож Індумітра 
може тлумачитися і як "Місяць та Сонце", і як “Варуна й Мітра”. Інд. 

Мітра-Мітр й Іран. Міхр на слов’янському грунті мають форму Мир, 

відбиту в іменах Володимир, Драгомир. Славомир, Мирослав. Радо- 

мир, Яромир, Миром (Іран. Міхран) і назвах Миргород, Миропіль, Ми- 

ропілля, Мирогоща тощо. 

Індумукхі “Місяцелика”, “Чарівна", “Вродлива" - жіноче ім’я, 

яке складають санскр. інду*мукхг, де мукхі “-лика" сходить до мукха - 

“лице, обличчя, подоба" 

Індуштдама “Син Місяця" - інша назва планети Меркурій, 
батьки якого у міфах - Місяць Інду-Члидра й Зірка Тара, дружина 
наставника богів Ьрихаспаті. Назву творять санскр. інду*пандана, де 
пандана - “нащадок, син". 

індуїшла - означення місячного каменя, яке складають санскр 
інду*упала, де упала означає “камінь", звідки й теперішня назва на 
ніоконітонпого каменя - опал. 

Індупрабга ‘Місяцссяйний " - царське ім'я, утворене від санскр 
інду*прабга, де прабга - "світло, сяйво, сяяння" Санскр. прабгу озна 
чає також "цар, правитель" і є епітетом багатьох богів. 

Індупутра “Син Місяця" - назва планети Меркурій, синоні 
ми Сомапутра й Чандрапутра. Ім’я складають санскр. шдуі путра 
де путра - “син" (путрі "дочка“). відбите о українських річвищах Пу 
тра, Путрн, Нутро, Ну трак, Путрик, Пу тремко, Путричснко, на 
звах Путрсда (річка на Закарпатті) й Нутрівка (село на Київщині] 

Інші означення Меркурія з Інду. Індуджа та Індунандапа 
Індуратна “Місячна перлина" - жіноче ім'я, утворене від 

санскр. інду-*ратна, де ратна - “коштовність, перлина", яке виступає 
і як окреме жіноче ім'я - Ратна. 

Індуиіскхара "Увінчаний півмісяцем". “Місяцекоронний" - ін¬ 

ше ім'я иііьп. яке складають інду*шскхара, де шскхара “корона, ві¬ 

нець. діадема", відбите в українців як прізвище Шекера та похідних 
від нього. Синоніми: Індумаулі, Сомашскхара, Чандраиіскхара, Чан- 

драмаулі, Чандрамукута, Чандратда, ЧандрачуОа {див.). 



Ка “Творець" - одне з імен Впину і означення багатьох інших 
богів. Санскр. ка також означає "сонце", "душа" “тіло", "час" "вода" 

“голова" “радість; веселощі". 

каві "мудрий; мудрець; поет” - це санскритське слово спорідне¬ 

не з Іран. кеіі. що означує жерця-кудсспика. чародія або людину, наді 
лену таємним знанням, а ще поета й мудреця, хоча первісно означало 
жерця, творця ритуальних текстів. У сучасних індійських мовах кл¬ 

еї зберегло значення “поет": скажімо. Рабіндранат Гагор мав високий 
титул Махакаві “Великий поет". Перинно приставка кей при іменах 
бактрійських царів {Кей Ковус. Кей Хосров. Кей Усан тощо) теж озна¬ 

чала "жрець", а з часом стала сприйматися як “цар". Міфологі.ишанпй 
образ каві-кем, жерця-царя сходить до періоду індоіранської єдності, 
зороасірійська традиція малює жерців кеів у негативному світлі, як 
прихильників політеїстичних культів, многобожжя, ворожого куль¬ 

тові Ахурамазди - верховного божества зороасі рій цін. Перський 
цар Дарій у написі на відомій Ьехістунській скелі заявляє, що серед- 

ньоазійські саки-скіфи були невірними й не шанували Ахурамазди. 

Що могло стосуватися й причорноморських скіфів і що саме релігій¬ 

ні чвари примусили їх вирушати до Північного Причорномор'я. їй» 

скіфи з'являються тут якраз тоді, коли в Ірані ширився зороастризм, 

що його останній із кеянідів - Кей Инитаспа (Кей Гістасп античних 
джерел) проголосив державною релігією Ірану й надав притулок Зл- 

ратуштрі. якого доти скрізь гонили. І чи не прагнув перський цар Дл 
рій, ревний прихильник Ахурамазди. тож і зороастризму, покарані 
причорноморських скіфів за їхню неповагу до Ахурамазди. коли здій 
снювавсвій невдалий похід до берегів Дніпра? Якщо так. ю це зленід 
чує; Північне Причорномор'я і ареал сучасної України, були осеред¬ 

ками первісних арійських культів і вірувань. 

Кала "Час" - у давньоіндійській міфології божество, що персо- 
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ніфікує час, колісничий бога Шіви. Кала значною мірою абстрактне 
поняття, але містить у собі космогонічний принцип. Упанішади на¬ 

липають Калу “великим океаном творінь" з якого виникають всі іс¬ 

тоти. виростають, а тоді у ньому ж і зникають. Кпос розглядає Калу, з 
одного боку, як самостійне божество, з іншого - як іпостась Ями або 
[Піни. Один із епітетів Шіви Махакала "Великий Кала", тобто "Вели¬ 

кий Час". Уявлення про Калу зближуються і часто злипаються :« уяв¬ 

леннями про бога смерті Мрітью. У легенді з “Махабгарлти" про лю¬ 

дину, померлу від отруйного укусу, змія заперечує свій злочин, ка¬ 

жучи. іііо вона - знаряддя Мрітью-Смерті. А Мрітью перекладає від¬ 

повідальність на Калу-Час. волі якого кориться. Кала-Час описується 
як такий, що складається з днів і ночей, місяців і пір року, які по¬ 

глинають у своїй нескінченній череді, крутінні колеса Кали (калача- 

кри) людські існування. Через це Кала Час ідентифікується з долею 
(Лайва), Кала іДайва стають синонімами. У "Рамаяні” Лакшман вті¬ 

шав Раму, що його злигодні - наслідок ііеніднорогних законів Кали- 

Часу. який філософськи осмислюється як утілення енергії Вівшу або 
божественної трійці-трімурті в їхніх функціях творення, збережен¬ 

ня і руйнування снігу. Кала-Час входиіь компонентом в імена бага¬ 

тьох богів, особливо Винну. Кріїннії. Піти м Місяця. Він міститься в 
терміні колоїду (латин, калемди. укр. коляда), пов'язаним із Місяцем. 

Імена на означення лише Місяця, «окрема, такі: Калабгріт "Часодер- 

жець" (кала "час", бгріт "який узяв”, споріднене з укр. брати)', Калчд- 

гара “Часодержець" (дгара "держець", споріднене з укр. держати)-, Ка- 

ланатха “Цар часу"; Калапа, Калапака “Який випиває час. Часоии- 

вець" (па, пака віддієслівної основи па "пити"); Калапурна "Повний 
часом" (санскр. пурна й укр. повніш - тотожні); Калавата. досл. “Ча- 

совитий”. жіночий варіант - Калаваті (вата, ваті “наділений” то¬ 

тожне укр. виця в назвах); Каліка "Пагін-Ьруїіька Місяця", де каліка 
(наголошене перше а) "брунька, пагін, часточка" Імена Шіви. зачіску 
якого прикрашає півмісяць, і Ями. спорідненого з Пішою: Калчдгира 
"Часодержець". Калчнатха і Калараджа “Цар-Владика часу”. Калайо- 

/і “Володар над Часом". 

Калакумджа "Чиє житло - час", “Вмістилище часу" - означен¬ 

ня Вішку (Вишень. Вишній. Всевишній у “Вслссовій книзі"), небесно¬ 

го покровителя і захисника землі та людей, чиї земні втілення - Крам¬ 

на та його старший брат Баладева-Ьілобог (землеробське божество, а 
Кріииіа-Чорнобог - вопісько-пастуїнницьке). Ім’я складають санскр. 

калін-кунджа, де кала - “час", кунджа “житло, оселя". 

Калантака "Часогубитель". “Часонищитель" - найбільш ужи- 



ваний епітет бога смерті Ями. в якому поєднані два імені Ями - Ка¬ 

ла “Час” і Антака “Губитель”. “Нищитель", утворене від санскр. ак¬ 

та “кінець, край, завершення, смерть”. Дехто з сучасних дослідників 
сприймає значення “край” в анти як “окраїна” і споріднює з етноні¬ 

мом анти, мовляв, і анти означає “окраїнні, порубіжні", тобто те са¬ 

ме. що й українці - “окраїнні". Проте це чистої води містифікація, та¬ 

ке пояснення хибне й безпідставне. 

календу “частинка-серпик-окрайчик місяця" - другий день 
молодого місяця, споріднене з латин, календи. Латинські календи 
пов'язані з місячними фазами й означують перші дні нового місяця, 
місяця-молодика. але якщо латинські календи означують перші дні 
місяця-молодика. то індійське календу точно вказує на часові межі - 

цс другий день нового, молодого місяця. Що ж до самого терміну, то 
його складають компоненти кала+інду, де кала "частка, серпик, окра¬ 

єць, скибка", інду “місяць” На стикові цих слів поєднання голосних 
а ¥І дає е (так зване правило сандгі), а оскільки л у кала м'яке (пол¬ 

тавське), то е стає є. Тож календу дослівно означає “частинка Міся¬ 

ця", “півмісяць" або “серпик-скибочка-окрайчик Місяця”. В індійців 
побутує високостатуснс ім'я Календу. що свідчить: термін календу ві¬ 

дігравав важливу роль в уявленнях і віруваннях індійців. Як і в укра¬ 

їнців, які мають прямий етимологічний відповідник імені Календу - 

прізвище Коляда. Інд. Календу й укр. Коляда мають однакове значен¬ 

ня “Щойно народжений Місяць” "Юний Місяць” “Місяць-новик", 

"Місяць-молодик". “Півмісяць”. Синонімом до терміну й прямим від¬ 

повідником імені Календу є жіноче ім'я Індукала (різновид Індукалі- 

ка) - у ньому ті ж самі компоненти, тільки поміняні місцями, як у іме¬ 

нах Славомир і Мирослав. А інше жіноче ім'я. Індупекха - семантич¬ 

ний двійник цих імен і теж означує другий день нового місяця. 

У Криму, в Байдарській долині, є село Калснда (Календо. Ка- 

лендія) з дольменним могильником біля нього. Неподалік колись 
проходила римська військова дорога Херсонес-Харакс, тому назва 
пов'язувалася з латин, календи. терміном римського календаря, але це 
вважають народною етимологією. Припускається також, що в цій на¬ 

зві наявне інд. кала “чорний, темний", а нда - та сама фіналь, що й у 
назвах Ореанда й Піцунда. Молодий місяць відігравав виняткове зна¬ 

чення в уявленнях багатьох народів, він відбився, зокрема, в україн¬ 

ських весільних, обрядових, ліричних піснях. Півмісяць прикрашає 
зачіску індійського бога Шіви, через що й має низку імен, у які вхо¬ 

дять компоненти із значенням “місяць” і “півмісяць". А різні імена Ші¬ 

ви. як і його дружини Діви-Деві “Богині” рясно відбиті в українських 
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назвах і прізвищах. Півмісяць ріжками вгору бачимо на багатьох ро¬ 

дових гербах української шляхти, особливо половецького походжен¬ 

ня. зокрема. Томарів. Які мають за Гімалаями своїх кровних царських 
родичів - індійських Томарів. вихідців із раджпутів - індійських “ко¬ 

заків", що з ними мовно й етнічно споріднені половці. 

Капі "Чорна" - ім’я епітет воїтельки Дурги. дружини Шіви, яке 
відбиває найгрізніші риси богині. Зображається чорнотілою оголе¬ 

ною жінкою, з гірляндою відтятих голів на шиї, із закривавленим, ви¬ 

солопленим язиком, розпатланим волоссям і різноманітною зброєю 
у чотирьох або десяти руках В обрядовій практиці відразу за покло¬ 

нінням богині в цій страхітливій подобі її вшановують у більш ми¬ 

лостивих іпостасях. Інше ім'я богині в цій іпостасі - Махакапі "Ве¬ 

лика Калі" або "Велика Чорна". А також Ш'яма - теж “Чорна" точ¬ 

ніше, “Темна"; з останнім споріднені українські назви Сейм, Сума, 

Суми якраз в ареалі рясної "темної" та "чорної" гідронімії і топоні¬ 

мії на Чернігово-Сіверщині. Одна з легенд про заснування Чернігова 
знає княгиню Черну, на Чернігівщині маємо і назви Омбиш, Макоши- 

не, Макишин, Мчхотинська Простка, а інші імена Калі - Амба-Амма 
“Мати" й Махсіиі “Велика богиня" якій тотожна давньоукр. Мокоша. 

Капі входить у численні індійські імена й назви, воно, зокрема, відби¬ 

те в імені санскритського поста і драматурга V ст. - Капідаса, твор¬ 

чість якого сприяла постанню української індології. 

Капідаса “Відданий (богині) Калі" - знаменитий санскритський 
поет і драматург V ст. Його твір “Шакунтала" перекладений у XVIII 

ст. основними європейськими мовами, дав могутній поштовх науко¬ 

вому вивченню давньоіндійської літератури в Європі й бурхливому 
перекладу її. до чого активно долучилися Іван Франко й Леся Україн¬ 

ка - родоначальники української індології й узагалі сходознавства. А 
вивчали творчість Калідаси і перекладали його твори перший укра¬ 

їнський санскритолог Павло Рггтер, який аж трьома мовами (укра¬ 

їнською. російською, італійською) переклав Калідасову ліричну пое¬ 

му "Хмара-вісник". А вже “Шакунталу" переклав рідною мовою і ви¬ 

дав 1928 року в Харкові (тоді столиці України) відомий український 
письменник, композитор і музикант Гнат Хоткевич. На тему "ІІІакуи- 

тали" він створив і 23 інструментальних та 7 вокальних творів, ви¬ 

користавши при цьому гами давньоіндійської музики. Ім’я Калідаса 
складають санскр. капі+даса, де капі - “богиня Калі", а даса - “служ¬ 

ник; прихильник, шанувальник, відданий". 

Камавір’я “Чиє прагнення - геройство" - ім’я-епітет Ґаруди, 
їздового птаха Вішну, яке складають санскр. кама+вір'я. де кама - 
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“прагнення, бажання, любов, кохання", а вір’я - “доблесть, геройство" 

як вір-бір відбите в низці українських прізвищ - Балвір-Балбир, Бал- 

бирснко, Банбиренко. Шелбир. Кичбер та ін. 
Камадева - індійський бог кохання, ім’я якого складають 

санскр. камп+дсва, де дсва - “бог", кама - “ бажання, любов, кохан¬ 

ня4. Санскр. кама також - поняття на означення чуттєвого, емоційно¬ 

го життя, яке разом із вірою-дгармою і прагненням багатства-вршхою 
складало три основні засади людської поведінки в житті. Дотриман¬ 

ня їх вважалося найпершим обов’язком аріїв. тобто трьох вищих ста¬ 

нін - жерців брахманів, воїнів кшатрїів і вайиГів-селян. вони мали 
перебувати в постійній гармонійній рівновазі, але одна із засад ма¬ 

ла переважати. “Махабгарата” провідною визначає дгарму - служіння 
релігії, науці й суспільству, “Артхаиіастра" - вигоду, зиск, збагачення 
й матеріальні блага. "Камасутра" - любов, кохання, шукання чуттє¬ 

вих утіх і насолод. Настанови в камі-коханні склали особливий жанр 
давньоіндійської літератури - камашастру, найвідоміший твір якої 
- “Камасутра" Ватсьяяни (ІІІ-ІУ ст.). що відігравала помітну роль у 
традиційній індійській дидактиці. Бажання-кдмл як первісна твор¬ 

ча сила виступає вже у ведах. її уособленням став великий первород- 

ііий бог Кама, постійно згадуваний у ведійських текстах і закликува- 

ний. коли треба досягти успіху в коханні, відновити втрачену снагу 
тощо. “Махабгарата" порівнює його з ненаситним полум'ям. “Рама- 

яна’’ називає сином богині щастя й краси Лакшмі. його дружина Ра¬ 

ті - "Пристрасть". Давньоіндійська література постійно зазначає, що 
чоловік чинить тяжкий гріх, коли не відповідає взаємністю закоханій 
жінці. У “Махабгаратґ Арджун - могутній воїн і родич Крішни ці¬ 

лий рік пробув євнухом за те. що знехтував кохання апсари-русалки 
Урванії. Санскр. кама творить багато індійських імен, жіночих і чоло¬ 

вічих. На теренах давньої України воно відбите в жіночому імені Ка- 

масарія “Осереддя любові", яке має індійську паралель і яке мали дру¬ 

жини двох боспорських царів, що правили в IV і II ст. до н.е. 

Камала (наголошене кінцеве а) “Лотосна", "Прекрасна" ‘‘Ча¬ 

рівна’’ - одне з імен Лакшмі. дружини Вішну. богині щастя, багатства 
й сімейної злагоди, якій тотожні балт. Лаймс і давньоукр. Лада. Інші 
імена Лакшмі з камала “лотос": Хастакамала “Лотосорука", де хас- 

та "рука" споріднене з укр. кисть, Камалалакшмі "Лотосна Лакшмі”, 

Камалалая “Лотосоосельна". де алая “оселя, житло, обитель’’ відбите 
і в назві Хімалая “Обитель снігу", з якої постало сучасне Гімалаї і де 
хіма-гіма тотожне українському зима. 

Камаладева “Лотособог” - ім’я-епітет Вішну, яке складають 
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санскр. камала+дева, де камала - "лотос", дсва - “бог". Оскільки На¬ 

мили "Лотос" одне з імен Лакиїмі", дружини Вішну, то ім'я Камала- 

дена тлумачиться і як “Владика Лакиїмі". Іще кілька імен Вішну. яки¬ 

ми пін завдячує споїм Лакиїмі-Камалі: Камалаканта "Коханий Ка- 

мали" (канта “коханий, чоловік"). Камалапаті “Чоловік Камали" 

{паті "чоловік, хазяїн, господар" первісно "захисник, охоронець", 

споріднене з укр. батько), Камалеиіа (камала+ііиа) та Камалсшвара 
(камала+ішвара) "Владика Лакиїмі". де іиш й іиівара - "бог, господь, 

всепишній". споріднені з християнським Ісус. 

Камасу “Сиовнителька бажань" - ім'я-епітет Рукміиі. дружи¬ 

ни Крішни й дочки царя Бгішмаки. яке складають санскр. кима+су, де 
кама - "бажання, прагнення" су - "дару пачка, дайниця". від санскрит¬ 

ської дієслівної основи су - "народжувати, лапати, дарупати, сповня¬ 

ти". Ім'я Ьгішмака, яке мав батько цлріпни Рукміиі. тотожне україн¬ 

ському прізвищу Бушмака. а прізвище Рукмане і нині побутує в лати¬ 

шів та литовців. 

Камаюіи "Який живе скільки хоче" - ім'я-епітет Ґаруди, їздово¬ 

го птаха Вішну. яке складають санскр. кама+аюи/, де камсі - "прагнен¬ 

ня, бажання, хотіння", пінт - "проживання, життя, вік", иідбиіе в тер¬ 

міні аюрведа, який означає “наука про довголіття, вік". 

кимвала - санскритська назва блакитного або синього лотоса, 

на означення якого є добрий десяток назв, серед яких шдівара, пуш- 

кара, раджіва, які стали популярними чоловічими й жіночими імена¬ 

ми Раджів. Індіра, Пушкара; кимвала споріднене з укр. конвалія. Ло¬ 

тос - найдавніша й найпоширеніша емблема Сонця, символ незапля- 

мованої чистоти й духовної досконалості, довершеності творіння. З 
назвами лотоса (їх у санскриті більше ста) пов'язані численні імена 
міфічних та епічних персонажів. Червоний лотос - емблема сучасної 
Індії, лотос, частий у руках божества, іноді поєднується з мечем, бу¬ 

лавою, коштовним каменем, сонцем. А образ лотоса й полум'я сим¬ 

волізує в буддизмі союз води й вогню, тобто ту саму ідею, що й наш 
синьо-жовтий стяг. Синій, блакитний лотос неабияк популярний, що¬ 

до нього є до десятка різних назв, деякі з них і нині популярні жіночі 
й чоловічі імена, наприклад. Індіра й Раджів, яке мав син (ндіри Ґан- 

ді, свого часу, як і його мати, прем'єр-міністр Індії. Радж у цьому іме¬ 

ні означає «цар», а водяну лілію, український лотос, на волинському 
Світязі називають цар-зілля. що підтверджує високий статус цієї ча¬ 

рівної квітки в уявленнях українців, як і лотоса в індійців. Епітет «Ло- 

тосоокий* найчастіше стосується саме Вішну і двох його земних вті¬ 

лень - Рами й Крішни. «Лотосоока- - їхніх дружин. А Індіра - одне з 
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імен Лакшмі, дружини Вішну, богині щастя, багатства й сімейної зла¬ 

годи, тотожної балтійській Дайме та давньоукраїнській Ладі, яка має 
і імена Камала, Падма -Лотос». В епосі очі Вішну й Крішни порівняні 
з синім лотосом, у зв'язку з чим Борис Смирнов - академік медицини 
й відомий перекладач «Махабгарати», родом із Чернігівщини (с. Коз- 

ляничі), зазначає: -Сьогодні в індійців переважає темна забарва рай- 

дужки, як і серед українців, проте й блакитні очі зустрічаються не так 
уже й рідко, наприклад, у Рабіндраната Тагора. Підкреслення кольору 
очей у національного героя, яким є Крннна. годі обійти увагою, воно 
не випадкове, а виражає певний ідеал національного типу». 

Канваладжіта «Здобутник Лотоса» - ім’я-епітет Вішну, яке 
складають санскр. каноала+джіта. де джіта - "переможець, звитя¬ 

жець: здобутник", а канвала - “лотос", споріднене з укр. конвалія. Ім'я 
дане Вішну через його дружину Лакшмі. яка має імена Падма й Кама- 

па зі значенням “Лотос", тому її стосується ще одне “лотосове” ім’я - 

Канвала. 

Кангра “Оплот" - раджпутське князівство в Індії, дало світо¬ 

ві знамениту кашрську школу мініатюрного живопису, якій власти¬ 

ві довершеність і чистота барв, а найулюбленіша тема - Крішна. Кач¬ 

ура в Індії - колись князівство в однойменній долині, а тепер округа 
й окружне місто в штаті Хімачал Прадсш (Західні Гімалаї), який пе¬ 

регинають річки Сатледж. Біас. Раві й Чандра. З них Сатледж, давня 
Шатадру - двійник української назви Стоход. а Чандра має двійни¬ 

ка на Київщині - річку й село Шандра. Долина Кангра - відома в Ін¬ 

дії курортна місцевість, надто в літній період, раніше входила до Пен¬ 

джабу, але 1966 року до штату Хімачал ЇІрадеш відійшли гірські окру¬ 

ги цього штату, серед них Кангра. Кулу (пов’язана з Рсріхами), Шімла 
й інші. 1615 року могольський імператор Джахангір (1569-1627) обло¬ 

жив Кангру, столицю князівства і иайііспристуїіишіу з гірських фор¬ 

тець, яку доти не зумів узяти жоден ворог. П’ять років тримав він її 
в облозі, перш ніж приєднав до своїх володінь. І то лише тоді, коли 
над захисниками нависла загроза голодної смерті. Джахангір подав 
цс як перемогу ісламу над індуїзмом, звелівши заколоти у фортеці би¬ 

ка й на тому місці спорудити мечеть. Якийсь час князівство входило 
до Могольської імперії, а потім перейшло до давнього раджпутсько- 

го роду. Не встояла неприступна фортеця тільки перед стихією - 1910 

року її зруйнував страхітливий землетрус. З розпадом Могольської 
держави художники знаходили притулок у численних раджпутських 
гірських князівствах, де виникла так звана Пахарська. тобто Гірська 
школа живопису, під впливом рівнинної раджнутської школи (хінді 
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пахар означає “гора", пор. українське прізвище Пахар). Кангрський 
живопис зображає божественних і земних персонажів серед гір і роз¬ 

кішних краєвидів, його вирізняє яскравість і чистота барв. Найулю¬ 

бленіша для цієї школи тема Крішни. Сучасна Канґра відома й уні¬ 

верситетом "Гуру куль", де санскрит викладається як жива мова. Сло¬ 

во какгра в мовах раджастхані й панджабі означає “фортеця” у мові 
хінді воно - кан/ура, у перській - кунтура (пор. місто Кунгур в Афга¬ 

ністані). Терміном кантар, кангри візантійський імператор Костянтин 
Багрянородний у X ст. означує наймужнішу й найшляхетнішу части¬ 

ну печенігів у Північному Причорномор'ї, тобто кантар, кангри - дру¬ 

га назва печенігів. А українські печеніги й половці мовно й етнічно 
споріднені з раджпутаии - індійськими "козаками", тобто вони не 
тюркська, а індоарійська людність. 

Кандарпаматрі “Мати Кандарпи" - ім’я-епітет Лакшмі, яке 
складають санскр. кандарпа+матрі, де кандарпа - одне з численних 
імен ім'я бога кохання Ками, а матрі - “мати". 

Камка "Журавель" - в індійській міфології одне з імен Ями, тіс¬ 

но пов’язаного з богом Шівою, руйнівником і водночас творцем но¬ 

вого світу, який зображається з тризубцем і уособлює в ньому серед¬ 

нє вістря. Яма пов'язаний зі світом померлих, зв’язок журавлів і по¬ 

леглих воїнів відбитий у відомій пісні на слова Расула Гамзатова “Жу¬ 

равлі" “Журавлині" назви охоплюють усю Україну, причому поряд із 
прозорими назвами, похідними від журавель, є і приховані, як інд. 

бака-бак і канка “журавель, чапля", відбиті в українських назвах Кан- 

кит і Конка. Місто Канкит згадує ольвійський декрет на честь Про- 

тогена (ІІІ-І1 ст. до н.е.), яке дослідники розташовують на річці Кон¬ 

ка. Назву споріднюють із санскр. канка “журавель", тож у такому ра¬ 

зі Канкит означає “Журавне, Журавлине". Сюжет про битву журав¬ 

лів (племен, тотем яких - журавель) із пігмеями приурочений якраз 
до Надчорномор’я, першою про це згадує "Іліада". У скіфів-орачів іс¬ 

нувала легенда про журавлів і місто Канкит-Канкитон, яке греки на¬ 

зивали Геранія “Журавлине", а це - грецький переклад скіфської на¬ 

зви. Тобто Канкит-Канкитон і Геранія - семантичні двійники. А річ¬ 

ка Конка - головна дніпровська притока зони плавнів у лівобережній 
частині Нижнього Подніпров’я, цей ареал здавна вважався країною 
журавлів: ще Арістотель писав, що журавлі “зі скіфських рівнин" від¬ 

літають на зимівлю до боліт вище Єгипту. Назв від бака-бак “жура¬ 

вель” назв у водозборі Дніпра - 13, де й три десятки назв на Журав. У 
басейні Сіверського Дінця таких назв - 20. Азовського моря - 7, Пів¬ 

денного Бугу - 4. Біля Полтави, під культовим зольником виявлено 



давнє зображення журавлиної зграї, а батьківщина Аполлона - гіпер¬ 

борейська країна на піві.іч від Чорного моря, тобто й терени України. 

Саме звідси щовесни Агтоллон повертався на Парнас у колісниці, за¬ 

пряженій журавлями або білосніжними лебедями. Давнім грекам, як 
і українцям, відомі “журавлині" танці, навіть називаються вони у нас 
‘'Журавель" і "Журавлиний ключ". Рясна "журавлина" гідронімія і то¬ 

понімія незаперечно засвідчує в Україні давній індоарійський пласт і 
не менш давній комплекс уявлень і вірувань, пов’язаний із журавлем. 

Кансакешіні-судана “Губитель Канси й Кешіна' - ім’я-епітет 
Крішни, яке складають санскр. канса*кешін*судана, де канса - Канса, 

дядько Крішни по матері, що намагався звести небожа зі світу, бо йо¬ 

му провістили, що він скине його з трону, який, до речі, Канса сило¬ 

міць одібрав у батька. А кешін - ім'я демона, судана - "губитель, убив¬ 

ця". Інші імена Крішни з компонентом Канса: Кансанісудана “Губи¬ 

тель Канси", де шсудана - “губитель, убивця" та Кансараті "Каратель 
Канси", де раті - "каратель, покарник". 

Канті "Улюблениця" “Кохана" "Мила", "Дружина" - одне з 
імен Лакшмі, яке можна тлумачити і як "Кантина", тобто "Дружина 
Вішну", бо інше ім’я Вішну - Канта. У циганів, що мають індійське 
походження, побутує прізвище Кантя. 

Каньякумарі (Коморін) "Діва-царівна" - найпівденніша точка 
Індії, мис, на якому стоїть святилище Діви-Деві, яка й досі шанується 
в Індії як цнотлива, непорочна дівчина - канья. Тому інше ім’я Діви- 

Деві - Каньякумарі “Діва-царівна", де кумарі означає "царівна, прин¬ 

цеса”. Прикметно, що найпівденнішою точкою Криму (на карті Крим 
обрисами нагадує Індію в мініатюрі) є мис Партенон "Дівин", за 18 

км від Хсрсонсса Таврійського, літописного Корсуня. столиці таврів- 

русів, а верховною богинею цього міста. Матір'ю-Покровою його й 
була Діва-Деві “Богиня". Таврів-русів (візантійський автор XII ст. Іо- 

ан Цец прямо каже, що “назва руси тотожна назві таври") найбільш 
фахові й серйозні вчені вважають індоарійським племенем. Це під¬ 

тверджується і тим, що саме в таврів-русів ще в III ст. до н.е. зафік¬ 

соване слово састер, тотожне індійському шастри "священні кни¬ 

ги”. Отож на мисі Партенон теж було святилище Діви-Артеміди, а 
назва Партенон пов'язана з грец. рагіНепо$ “діва, дівчина”. Ім’я ІІар- 

тенос “Діва” відбите в кримських назвах Партеніт, Партеніон, Пар- 

тенітка (річка) “Дівичка" у боспорських написах засвідчені жіноче 
ім'я Партена й чоловіче Партенокл "Дівослав". феки ототожнюва¬ 

ли Діву-Партенос з Іфігенією, яку Артеміда перенесла до Таврики й 
зробила жрицею у своєму храмі. А Іфігенія - донька мікенського ца- 
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ря Агамемнона, який очолював грецьке військо в поході на Трою. Тож 
таври-руси задіяні в грецьких міфах, вони відомі грекам ще за Троян¬ 

ської війни, тобто в середині II тис до н.е. 

Капівріша “Сонце-бик” - ім’я Вішну-Крішни. Варіант імені з 
переставленими компонентами - Врішакапі. 

Кармавіра “Геройський у вчинках" - чоловіче ім’я, яке склада¬ 

ють санскр. карма+віра, де віра - “богатир, герой", а карма (дослівно 
“дія. вчинок, доля, наслідок") - одне з центральних понять індійської 
філософії і релігії, сума добрих і поганих вчинків людини за нинішнє 
і попередні життя, що визначає її долю в наступних народженнях. За¬ 

кону карми підлягають усі живі істоти, серед них і деякі боги. З трій¬ 

ці верховних богів (Брахма. Вішну, Шіва), які уособлюють тризуб, ві¬ 

чні й безсмертні тільки Вішну й Шіва, а Брахма час від часу то по¬ 

мирає, то народжується знову. Утворене карма від дієслівної основи 
кар-крі "робити, діяти. чинити"+суфікс ма. що творить від дієслівних 
основ абстрактні іменники, як. скажімо, атми “душа" й дгарма “ві¬ 

ра". Санскр. карма активне в творенні індійських імен і важливих ре¬ 

лігійних термінів. З імен це. зокрема: Кармасакші "Свідок карми (тоб¬ 

то добрих і недобрих вчинків)" - Сур'я-Сонце. Кчрмакчра “Творитель 
карми” - Шіва і Яма, Карманаиш “Змивальници гріхів- - священна 
ріка в Індії (наша споріднене з укр. нищити). Імена Кармчшрешт• 

ха “Славний кармою". Карматман "Душа карми” мають інші міфоло¬ 

гічні й епічні персонажі. Синонім до Кармавіра - санскр. Кармашура 
“Герой карми". 

Карма "Славний" - могутній воїн, герой “Махабгарати", взірець 
доблесті, геройства, відданості обов’язку й даному слову, дошлюбний 
син царівни Кунті (тітки Крішни по батькові). Кунті. дівоче ім’я якої 
Прітха, була дочкою царя Шури з роду ядавів. які тотожні літопис¬ 

ним ятвягам. За давнім звичаєм, батько віддав доньку-первістка на 
виховання бездітному родичеві Кунтібгоджі. цареві племені кунтіїв, 

де та й зросла під іменем Кунті. Якось мудрець Дурваса, вражений її 
вродою, чемністю і гостинністю, подарував їй священну замову, якою 
вона могла закликати до себе будь-якого бога й мати від нього дити¬ 

ну, не втративши цноти. Долана цікавістю, дівчина прошепотіла ма¬ 

гічну замову й закликала до себе своє улюблене божество - Сур’ю- 

Сонце; той відразу постав перед нею. і від нього іще до заміжжя юна 
царівна невдовзі народила сина. Щоб приховати мимовільний гріх, 
вона поклала немовля в корзину й пустила за річковою течією, яку 
згодом прибило до берега, де немовля і знайшла бездітна родина. Йо¬ 

го назвали Карна, він осяг науки й став неперевершеним воїном, але 
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постійні насмішки братів (синів Кунті після заміжжя) над його низь¬ 

ким походження, які не знали, що в них одна мати, зробили Карну їх¬ 

нім лютим ворогом і відданим союзником кауравів. які подарували 
йому царство й призначили полководцем свого війська, коли загинув 
полководець Бгішма (ім'я тотожне українському прізвищу Бушма, а 
багька дружини Крішии звали Бгішмака, укр. Бушмака). Карна вий¬ 

шов на вирішальний герць з Лрджупом. своїм рідним братом і най¬ 

лютішим ворогом, але колісниця Карпи застрягла в ямі й Арджуна 
підступно вразив його стрілою. Тільки після його смерті брати взна¬ 

ли, що Карна - їхній найстарший брат і воздали належні почесті йо¬ 

му, його дружині й дітям. 

Карнаджіт “Переможець Карпи" - ім'я-епітет Арджуни, мо¬ 

гутнього воїна, який вважається земним втіленням бога-воїтеля 1н- 

дри. Ім’я складають санскр. карна*ожин, де карна - “Карна", а джіт 
- "звитяжець, переможець", відбите в козацькому прізвищі Ранджи- 

да, яке тотожне індійському воїнському імені Ранджіт “Звитяжний у 
битві". У вірменській легенді про трьох братів з області ГІалунь, спів¬ 

відносній із літописною легендою про ІІОЛЯІІСЬКИХ князів Кия. Щека й 
Хорива, верховний жрець Ардзан очолив у III ст. боротьбу індійських 
громад у Вірменії проти насильницькою навернення їх до християн¬ 

ства. З іменем АрджунАрдзан споріднене прізвище недавнього пре¬ 

зидента Абхазії - Віталій Ардзінба. 

Карнануджа “Народжений після Карпи" - ім’я Юдгіиітхі- 

ри. найстаршого з трьох синів Кунті після заміжжя. Ім’я складають 
карна*ануджа, де карна - “Карна", ануджа - "молодший, менший", 

яке й собі розкладається на ану*джа. де ану - префікс із значенням 
“народжуватися-приходиги опісля-за". Ома “народжений-народжена; 

син-дочка", споріднене з іруз. дзе н прізвищах. Тож під. анудж-ану/ 

“менший, молодший" - етимологічний двійник українського внук- 

онук, тобто вони мають спільне походження й однакове значення. 

Карнарі “Ворог Карпи" - ім'я-епітет Арджуни, яке складають 
санскр. карна*арі, де карна - “Карна", а арі “недруг, супротивник", 

споріднене з укр. ворог. 

Карнасу “Народитель Карни" - ім’я-епітет Сонця-Сур'ї, яке 
складають карна+су, де карна - "Карна", а су - "народитель, батько”, 

яке сходить до санскритської дієслівної основи су ‘народжуватися, 

народжувати”; звідси й санскр. суну, якому тотожне укр. син, а також 
сута "народжений; син’’ і сута (а наголошене) “народжена; дочка”. 

Карнашравас “Славний, як Карна" - у “Махабгараті" ім'я му¬ 

дреця при дворі царя Юдгіштхіри, одного із синів Кунті, утворене від 
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санскр. карна+шравас, де карна - ‘Карна (могутній воїн)" а шравас 
тотожне українському слава. Тож інд. Карнашравас по-слов'янськи 
буде Карнослав, а з українським оканням - Корнослав. 

Картар “Творець” - ім’я Ьрахми, Вішну й Шіви. яке складають 
санскр. кар*тар, те тар - суфікс діяча, якому тотожне укр. тсль (на- 

вчитель, любитель, творитель), а кар сходить до санкритської дієс¬ 

лівної основи кар-крі “робити, чинити, творити”, від якої утворене й 
кара “рука" (досл. “якою роблять"). Картар і сучасне чоловіче ім’я, 

його, наприклад, мас відомий пенджабський письменник Картар 
Сінх Дуггаль, у формі Картір його мали давні іранські царі. У двоос- 

новних іменах, якщо кар виступає другим компонентом, воно відпові¬ 

дає українському ро&. санскр. мадгукар (досл. медороб) - укр. винороб, 

дінкар “сонце” (досл. робитель дня) - днсроб. нішакар “місяць" (досл. 

робитель ночі) - ночеробтощо. Всі ці терміни виступають і прізвища¬ 

ми, як. зокрема, у сучасних письменників і поетів Мадгукар. Дінкар, 

Нішакар, твори яких перекладалися й українською мовою. 

каумодакі “лотосна" - булава Кршіни, яку йому подарував бог 
Варуна - владика водних просторів, охоронець західної сторони сві¬ 

ту й покровитель воїнського стану, з яким уособлювали себе претен¬ 

денти на престол під час вінчання на князівство чи царство. Варуна 
тотожний грецькому ГІосейдону. іранському Ахурамазді. етруському 
Чагу, скіфському Таї имасаду й давньоукраїнському Дажбогу; перші 
компоненти трьох останніх (Таг-Даж) навіть тотожні. Назва булави 
сходить до санскр. кумода “лотос (білий або червоний)" 

каурава, каврава "нащадки Куру; каурави" - загальне означен¬ 

ня нащадків легендарного царя Куру, а в епосі - ста синів царя Дгрі- 

тараштри, тотожне збірному етноніму кравенці у давньоукраїнській 
пам’ятці \МХ ст. "Велесова книга". Ареал, заселений нащадками Ку¬ 

ру, мав назви Куру, Курукшетра. Куруджан/ала, Курудеша, Курураш- 

тра, Курурадж’я і Курустхана-Курустхан, де останнє, тотожне назві 
Коростень. Територія давньої Курукшетри-Курудеші-Курустхани ни¬ 

ні входить у штат Харіяна “Країна Харі" де Харі - одне з імен бога Ві¬ 

шну. А Вішну у "Велесовій книзі" - Вишень, таке ж прізвище побу¬ 

тує в українців, Вишнопіль на Черкащині тотожний індійському Ві- 

шнупур “Місто Вішну". У “Велесовій книзі” й “Рігведі" фігурують по 
п’ять основних племен, сукупні означення яких подібні - кравенці й 
каурави (каврави, коврави). На Черкащині три річки й два населені 
пункти мають назву Коврай-Каврай, а Черкаський полк, як засвідчує 
аналіз козацьких прізвищ у “Реєстрі” 1649 р., “найіндійськіший" із 16 

полків тут - у ньому найбільше прізвищ, що мають індійських двій- 
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ників. Кравенці означає “коровичі, бичичі, туричі", те ж означає і ка- 
урави, родоначальник яких - легендарний цар Куру, в основі якого 
індоіран. кур “самець, бик” (сюди ж і корида), відбите в українських 
прізвищах Білокур-Білокура "Біловіл", Калакур-Калакура “Чорновіл” і 
Чоркокур та назвах Житомирщини Білокоровичі, Малі Коровинці, Ве¬ 
ликі Коровинці,Короща, Коростень, Корсунь, Карвинівка тощо. 

Каустубга “Коштовність" “Діамант”, “Перлина” - прикраса на 
грудях Віиіну, здобута, за міфами, під час сколочування Молочного 
океану, коли з нього постала й /Іакшмі - дружина Вішну. Ще одне йо¬ 
го ім’я - Каустубгабгушана “Прикрашений каустубгою", де бгушана - 

“окраса, прикраса". Це також і ім’я Кріиіни. 
Каушапа 'Коша лійка”, “3 Кошали" - ім’я однієї з дружин Кріш- 

ни, родом з країни Кошали. Каушалья звали матір Рами, так само зва¬ 
ли й дружину царя Ііуру. дружину царя Джанаки (батько Сіти) й ма¬ 
тір трьох сестер-царівсн Амби, Амбіки й Амбаліки, яких могутній во¬ 
їн Бгішма викрав у дружини для свого зведеного брата. Ім’я Бгішма 
тотожне українському прізвищу Бушма, а в боспорських написах IV 
ст. до н.е. засвідчене жіноче ім’я Кассалія (грецька передача) у вираз¬ 
но індоарійському контексті. 

Каш'япа “Черепаха” - у ведах божественний мудрець, чоло¬ 
вік Дану - богині первозданних вод. з яких творився організова¬ 
ний, впорядкований, праведний світ. У давніх джерелах - брахманах 
Каш'япа постає в подобі черепахи, творить живі істоти й вважаєть¬ 
ся ІІраджанаті - Прабатьком живих істот. У поведійській міфології 
він онук бога-творця Брахми, який уособлює в тризубі праве вістря. 
Каш'япа - чоловік 13 дочок бога-отця Дакші, які спородили від ньо¬ 
го богів, асурів й інші надприродні істоти. Ім’я Каш'япа відбите в на¬ 
зві Кши'япапур "Місто Каш'япи” другій назві давнього міста Муласт- 
хан (суч. Мультан). У козаків і сучасних українців, а також молдаван 
і румунів засвідчені прізвища Касапа, Кассап, Касап. 

Кічак "Стрілець. Лучник” - у “Махабгараті" ім’я воєначаль¬ 
ника з племені кічаки. Ім’я сходить до санскр. кіч "очерет, комиш" і 
"стріла", оскільки саме з очерету первісно робилися стріли. Тож Кі¬ 
чак означає “Стрілець, Лучник", а кічаки - “лучники". Є українське 
прізвище Кичак, засвідчене, зокрема, в Коломиї. За “Реєстром” 1649 
р. прізвище Кичбер "Стрілець-воїн", “Лучник-воїи", “Лучник-богатир" 
мав козак Брацлавського полку. У цьому ж полку служив і козак Шал- 
бир, прізвище якого теж означає “Лучник-богатир", “Лучник-герой”; 
в обох прізвищах спільний компонент бер-бир, який у раджпут- 
ських і пенджабських воїнських іменах має форму бір-оїр “воїн, бога- 
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тир". І Кичбер, і Шалбир - двоосновні воїнські прізвища половецько- 

печенізького походження, а половці її печеніги мовно, тож і етнічно, 

споріднені з раджпутами - індійськими "козаками". 

Кошала (Коса па. Авадг) - назва давньої держави в долині Ран¬ 

ги. обабіч ріки Сараю (Шараю). нині в штаті Біхар. столиця - Айодг'х 
(нині Аудг на річці Гха/ра, пор. Гагра)-, людність її кошали, кошаліГіці. 

Північна частина Кошали (Північна Кошала) відома під назвою Шра- 

насті - так називалася і її столиця. З Кошали походив Рама, герой 
давньоіндійської епічної поеми "Рамаяпа". яка виявляє багато спіль¬ 

ного з українськими звичаями, обрядами й фольклором. Матір Рами 
звали Кауіиалья “Кошалійка". а жіноче ім’я Кассалія (грецька переда¬ 

ча) на теренах України у виразно індоарійському контексті засвідче¬ 

не в написі IV ст. до н.е. з Кімерії-Сіндики біля Керченської проте 
ки. колись Боспору Кімсрійського. Назва Кошала може сходити до 
санскр. коша+ла.лела - суфікс, який утворює прикметники від імен¬ 

ників. а кома (хінді кош) мас значення "ящик, корзина, скриня, ко¬ 

мора, скарбниця", що споріднює кошала з укр. кошіль, а коша-кош із 
козацьким терміном кіш. Привертає увагу і тс. що слов'янський світ 
знає назви Кошалін, Коште. Кошсчцім, а Україна - назви Кошелів. Ко- 

шелівський, три Коїиелівки. Кошелівчик - переважно на Закарпатті. 
Волині й Житомирщині. 

кіртам “славлення" - форма релігійного піснсспіву, поряд із 
танцями основна форма вшанування Кріиіни. Існує багато стилів і 
варіантів кіртанів. серед яких і великі композиції з сольних номерів, 

хорових рефренів і драматичних вставок: нама-кіртана (мама “ім’я") 

на різні лади прославляє численні імена Кріїини. ліла-кіртама - епі¬ 

зоди з життя Крішни. Із санскр. кіртана, кіртам споріднене кірті 
"слава", семантичні двійники якого - санскр. шравас і яшас (укр. сла¬ 

ва і яса), із ними існують паралельні форми індійських імен: Багукір- 

ті, Багуяшас і Багушравас - укр. Богуслав: Бгурікірті, Ьгуріяшас і Бгу- 

рішравас - укр. Борислав-, Пар'якірті, Пар'яяшас і Пар'яшравас - укр. 

Переяслав-, усі ці імена мають однакове значення "Ьагатославний". 

"Преславний". Ім’я Кіртіда “Яка дарує славу" мас мати пастушки Рал- 

ги, йому значеннєво тотожне ім’я Яшода у прийомної матері Крішни; 

Кіртіман "Славний" звали першого сина Васудеви й Девакі. батьків 
Крішни. Індоарійськс царське ім’я Куртіваза "Славою могутній”, за¬ 

свідчене у державі Мітанні в Малій Азії (II тис. до н.е.). воно тотож¬ 

не санскритському імені Кіртіваджа, семантичний двійник якого - 

Ваджашравас (з переставленими компонентами). Герд у князівсько¬ 

му імені Ольгсрд “Всеслав” споріднене з санскр. кірті “слава, хвала”. 
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жіноче ім'я Гсрта теж стає сюди, як і імена Сігсіиііс. СспІеІе. Ссг/ічИс 
у давніх прусів, родичів ятвягів. А ятвяги тотожні індійським ядапам. 

цс плем’я Кріиши і його старшого брата Валадени. У Путивльському 
повіті на Сумщині в XVI ст. засвідчене село Гсрдутшико. у Білорусі є 
Гсрдуцішкі. 

Кіртіда “Яка дарує славу" - ім'я матері пастушки Радні, улю¬ 

блениці Кріиши. яке складають санскр. кірті+да, де кірті - “слава". 

да - “давати, дарувати" Семаніичний двійник імені Кіртіда - Яшо- 

да “Дарувателька слави", його мала прийомна мати Кріиши. де санскр. 

яша “слава” тотожне українському яса. Ще один синоніми до кірті - 

санскр. шравас, иірава. якому тотожне укр. слава. 

Кіртіман “Славний" - ім'я першого сина Васудеви й Денакі - 

батьків Кріиши. яке складають санскр кірті+ман, де кірті - “слана", 

а мам - суфікс наділеності чимось або повноти чогось. Найстаршого 
сина Васудеви й Девакі звали Кіртімант - теж “Славний". В історич¬ 

ному князівському імені Ольгсрд компонент герд споріднений з кірті 
“слава", а оль означає "усі. все. світ" (пор. англ. аіі, ііім. аііс "всі "). 'Гож 
Ольгсрд - “Світослав" його слов'янський відповідник -Веселив. У Пу¬ 

тивльському повіті на Сумщині в XVI ст. засвідчене село Гсрдутши- 

ко. Ця назва співвідносна з іменами Сіпіиііс. Сспісіе. СспІиІІс у дав¬ 

ніх пруссів. Дослідники й раніше припускали, що $іг<і-$сг(і значеннє¬ 

во тотожне слов'янському слав, і слушність такого міркування під¬ 

тверджують санскритські факти. 

Кіртіратха “Колісниця слави" - воїнське ім'я, яке складають 
санскр. кірті+ратха. де ратха - “колісниця", кірті - “слана, хвала", 

відбите в індоарійському царському імені з держави Мітанпі н Ма¬ 

лій Азії (II тис. до н.е.) Куртівала “Славою могутній". Де Курті різно¬ 

вид санскр. Кірті. а ваджа “сила, моїутність" споріднене з укр. важ- у 
словах важний, поважний, важливий. Синонім до кірті - санскр. шра 
пас. якому тотожне укр. слава: е. індійське воїнське ім'я Ваджашраваї 
- синонім до Кіртіваджа. де компоненти поміняні місцями. Існують 
паралельні форми індійських імен з цими компонентами: Бгурікірті 
й Нгуріиіравас (санскр. бгурі “багато, луже, вкрай") - укр. Борислав: 

Вагукірті й Вагушравас - укр. Вогуслав: Сукірті й Сушравас - слов. 

Ссслав (су префікс, налає основному слову найвищої якості); ІІрітху- 

кірті й Прітхушравас “Славний на всю землю". “Земнослав". 

Кішорілала (хінді Кішорілал) "Улюбленець юнок" - ім'я-епітет 
Кріиши. яке складають санскр. кіиюрі+лала. де кішорі - “юнка, моло¬ 

да дівчина", а лапа - “улюбленець, пестун", споріднене з укр. леліяти. 

Кота “Фортеця" - нині одне зі значних міст у штаті Раджаст- 
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хан, на правому березі річки Чамбал. де й досі височать величні фор¬ 

течні мури й князівські палаци. Колись столиця князівства Кота, яке 
могольський імператор Джаханґір (1369-1627) виокремив 1624 року з 
князівства Бунді для відданого йому раджпутського князя. Це князів¬ 

ство, як і Кан/ра (див.), дало світові своєрідну школу мініатюрного жи¬ 

вопису, якій властиві вишуканість і довершеність, любов до мислив¬ 

ських сцен і гірських краєвидів. У санскриті кота - "укріплення, фор¬ 

теця* кута - “оселя, дім. фортеця, форт, гора", купия - “хижка, хатка”, 

коптапь - "комендант фортеці", сучасне котвапь - "начальник полі¬ 

ції', "ноліційний інспектор", “старосіа". С чоловіче ім'я Котта “Фор¬ 

теця. Твердиня, Оплот” й жіноче Коттешварі “Владичиця фортеці”, 

що ним означувалася Дурґа, дружина бога Шіви - обоє зображають¬ 

ся з тризубцем. Санскр. дур/а "неприступна", "неподоланна" означає 
і "фортеця”, а ім'я Дур/адеві “Дурга-богиня" (у грецькій передачі Тір- 

/апіао) засвідчене на терені України в IV ст. до н.с.: тут його мала ме- 

отянка, дружина сіндського царя Гекатея. а сінди й меоти - індоарій- 

ські племена, вони входили до Босморського царства, що існувало на 
півдні України упродовж тисячоліття, починаючи з V ст. до н. с. 

Візантійський імператор Костянтин Багрянородний (X ст.) у 
трактаті “Про управління імперією" називає шість печенізьких фор¬ 

тець на Дністрі, у п’яти з яких у назві повторюється компонент ка¬ 

та. який і означає “фортеця". Одна з тих назв - Сакаката “Могутня 
фортеця”, іцо має свого двійника саме в Раджастхані, де ката - “фор¬ 

теця”. споріднене з санскр. кота й укр. хата (пор. крилате: мій дім - 

моя фортеця) й романським каса. Санскр. кота має низку синонімів 
- пур, вара, /арх, дур/а, стха. більшість яких відбита в українських 
назвах і можуть взасмозамінюватись: Миропіпь, Миргород, Умгвар- 

Ужгород. Тараща, Гоща. Якщо в назві однієї з печенізьких фортець на 
Дністрі - Сакаката “Могутня фортеця" ката замінити вара. то мати¬ 

мемо Сакавара, звідки й Саквара, Скеара. а Сквара - одна з фіксацій 
назви Сквира на Київщині, яка пов'язана з половцями і певний час 
навіть називалася Половеччина. 

Сакаката. отже, семантичний двійник назви Сквира. яка має 
і форму Сквара і споріднена з санскр. ишквара "могутня фортеця”, 

дослівно “могутній бик". Компонент хат. тотожний кот-кат-ката 
"фортеця”, містить і назва Солхат - нині Старий Крим, а колись тав- 

роруське поселення, зване наприкінці І тис. Сурхат, а в XII-XIII ст. 

- Солхат, Солкат. Сол споріднюється з інд. сур'я "сонце", тим біль¬ 

ше що в Криму був історичний Сурож (інд. сурадж "сонце"), італій¬ 

ська назва якого Солдайя (італ. $оІа "сонце"). Тобто Солхат - “Соняч- 
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на фортеця", “Сонячне місто" (пор. численні грецькі Геліополіси). Ім'я 
Котїс (із грецьким закінченням) мав боспорський цар. воно теж спо¬ 

ріднене з санскр. кота “опора, твердиня, фортеця". 

кріві - інша назва племені нанчалів-сомаків у ведах, де постій¬ 

но згадується разом із племенем куру-каурави, тож можна навіть 
припустити, що каурави й кріві два різновиди однієї назви. Давніх ру< 

сів балтійські народи називали кривичі, у них крівв й означення жер¬ 

ця (у кельтів - друїди), атрибут якого - крива палиця. За “Велесоною 
книгою", родоначальниця кривичів - Скрева. одна з трьох дочок Богу- 

мира, дві інші його доньки. Древа й Полева - родоначальниці древлян 
і полян, причому називання племен за легендарними родоначальни¬ 

цями - очевидне відлуння матріархату. Суфікс ва в іменах трьох сес¬ 

тер може означувати приналежність до чогось (як і па в панчалч) або 
збірну множинність. На Житомирщині, колишній Древлянщині, ба¬ 

гато “кривих" назв: річки Кривич. Крива. Кривапь (Круваль). Кривсць, 

Кривуха, Криворічка, Кривий Потік. Кривий Ріг. На Львівщині інша 
назва річки Кривуля - Дсревенка, Дерев'янка, а на Житомирщині є 
річка Деревинка й село Великі Деревині. У Малині була річка Здривяя 
(нині болото), у Малинському районі є річка Здривля (Здривня), а ко¬ 

лись була й слобода Здривля. 

Кріита (наголошене а) - в епос: інше ім'я Драупаді. доньки ца¬ 

ря Друпади й спільної дружини п'ятьох братів-пандавів. Як Драупа¬ 

ді означає “Дочка Друпади". так і Малуїиа може означати “Дочка Ма¬ 

ла". причому саме ім'я Друпада означає "Дерев'яна нога'', де санскр. 

дру - “дерево" а пада - “нога. укр. п'ята. Кріїина. друге ім'я Драу¬ 

паді, означає “Чорна", а ім'я Малуиіа може бути двійником давнього 
українського жіночого імені Чорнуша. Заснування Чернігова легенди 
пов'язують із княгинею Черною. тож і ім'я Мал у древлянського кня¬ 

зя може означати “Чорний", по-індійському Кріїина. яке означає не 
тільки “Чорний", а й має смисловий обертон “Гарний. Чарівний", тоб¬ 

то Красний. Таке міркування підтримує низка фактів: і етноніми мс- 

ланхлени та малоруси “чорноруси. чорнобичичі", і Помпоній Мела, і 
Меланезія, і меланхолія, де мела, мелан і означає “чорний, темний". 

Крішнагупта ‘Захищений Крішною" - інше ім'я Прадьюмни, 

наступника бога кохання Ками, що його спопелив своїм третім оком 
бог Шіва, коли той перебив його мелитування. Ім’я складають санскр. 

крііина+/упта. де кріїина - “Крішна" а /упта (варіант /опта) - "за¬ 

хищений. бережений", з ним споріднені українські прізвища Копта, 

Хобта, Хобтя. 

Крішнанаді “Чорна (Красна) ріка" - річка в Індії, де є також 
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річки Крішна й Крішнавені. Назва утворена від санскр. крішна+наді, 

де крішна - "чорний”, наді - "вода; річка". Слово кіг$па “чорний" осо¬ 

бливо часте у прусько-ятвязькому пдронімному ареалі, літописні ят- 

вяги тотожні індійським ядавам. а ядави - плем’я Крішни, ім'я якого 
теж означає “Чорний". Санскр. крішна близько перегукується з укр. 

красний, яке в деяких слов’янських мовах означає колір - червоний, 

рудий. І в індійських мовах крішна означає не лише колір - чорний, а й 
гарний, чарівний, вродливий, тобто красний. Укр. красний теж означає 
"гарний, чарівний, вродливий". Поняття чорний-красний семантично 
близькі й могли взаємозамінюватись, факти засвідчують, що понят¬ 

тя чорний і красний часто ототожнюються, що існує певна неустале¬ 

ність цих понять, властива і слов’янським, і індійським мовам. Ска¬ 

жімо. санскр. крішнакандам означає "червоний лотос", хоча насправ¬ 

ді мало б означати "чорний лотос", в Україні річка Чорний Жеребець 
(притока Сіверського Дінця) має і назву Красний Жеребець, причо¬ 

му притока цього Чорного-Красного Жеребця - річка Красна. З чо¬ 

го випливає, що річка Красна може означати й Чорна, а водночас і 
Красна, тобто Гарна, Чарівна. Слов'янська й прусько-ятвязька тери¬ 

торії творять єдиний ареал з Кіпп- (Кіпті, Сгата. Сита, (літа, Чер- 

на, Чорна, Црна), припускається, що з ними споріднені фракійські на¬ 

зви Оіегпа. Тіегпа, Тнетсши, /.епісшіі. 'Ілтпае тощо. Годі й назва Тер¬ 

нопіль виявляється семантичним двійником назв Кріиінапур, Красно- 

піль. Кракнаката. 

Красна - річка, в долині якої на правому березі Дніпра стоїть 
всесвітиьовідомс Трипілля (пор. санскр. Тріпура “Тримісто"), а не¬ 

подалік - річка Краснушка. Річок, струмків, потоків, боліт і ярів на 
Красн в Україні - вісім десятків. Річка Крішна і Крішнавені є в Пів¬ 

денній Індії, ліва притока Південного Бугу - Кшна (Криши). у Литві - 

Кіппа, притока річки Шеіиупе, де упе споріднене з санскр. ана "вода; 

ріка”, а Шеш із санскр. Шеиіа - п індійській міфології світовий змій, 

що лежить на первісних водах, на ньому в проміжках між творенням 
світу спочиває бог Впину (у "Велссовій книзі" Вишень, Вишній). Вті¬ 

лення Вішну - Крішна, старший брат якого Баладева-Білобог вважа¬ 

ється втіленням Шеші, а різні імена обох братів рясно відбиті в укра¬ 

їнських прізвищах і назвах. 

крішна-пакша “темиобокий", шукла-пакша яснобокий” - 

лунарний місяць в індійській астрології ділиться на дві половини: 

крішна-пакша - темна половина, коли місяць убуває, і шукла-пакша 
- світла половина, коли він прибуває; світла (шукла) й темна (кріш¬ 

на) половини мають по 14 днів. До прийняття європейського кален- 
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даря індійці неодмінно вказували половину місяця, за якої мала міс¬ 

це та чи інша подія. В обох термінах санскр. пакіиа, хінді пакіи, пакх і 
укр. бік - споріднені. 

Крішнапур 'Крішнопіль" “Місто Крапни '; "Чорнопіль" - до¬ 

сить часті назви в Індії, що їх складають кріиіна+пур, де кріиіна - 

“чорний" і “Крішна”. а пур тотожне піль в українських назвах Борис¬ 

піль. Виштль. Костопіпь. Тернопіль тощо. Ім’я Крішна означає. “Чор¬ 

ний", українці знають не тільки імена Кришко. Криско й прізвища 
Кришень. Крииіпенко. а й імена Черня. Черняпш-Чорнята, Черниш- 

Чорниіи, Чернега-Чорнсга й похідні від них численні прізвища. А ще 
Чорний. Черній, Чсрняк, Черненко та ін„ що яскраво засвідчує козаць¬ 

кий "Реєстр" 1649 р. Колись імена Черня. Чорниш. Чернята, Чернега 
нині побутують лише як прізвища. Тому не дивно, що й річки, гори, 

села й міста називалися Чернігів. Черняхів, Чорнобиль. Чорнобаїв, Чор- 

нухи, Чсрнетин. Одна з шести печенізьких фортець на Дністрі, що їх 
називає візантійський імператор Костянтин Багряпородний у творі 
"Про управління імперією” (X ст.) називається Кракнаката, а ця на¬ 

зва тотожна назві раджпутської фортеці Крішнакота "Фортеця Кріш¬ 

ни". Або “Чорна фортеця", оскільки санскр. крішна - “чорний", а кота 
- “фортецяспоріднене з укр. хата. Тобто назва може пов’язуватися 
з Крішною. божеством, широко відбитим в українських прізвищах 
та назвах і неабияк популярним у раджпутів - індійських "козаків", 

з якими мовно й етнічно споріднені українські половці й печеніги. 

Тож інд. Крішнапур означає і Крішнопіль, і Чорнопіль. а його двійник 
- укр. Краснопіль. 

Кріїинасаратхі “Кріиіноколісничий" - ім'я-епітет Арджуни, 

могутнього воїна, одруженого з сестрою Крішни. якому Крішна ви¬ 

клав своє філософське бачення світу, яке склало знамениту "Бгаґавад- 

ґіту". Саме в Арджуни Крішна був колісничим підчас 18-дснноі війни, 

описаної в “Махабгараті" Ім’я складають санскр. крішна+саратхі, де 
саратхі - "колісничий" від ратха "колісниця". 

Крішнаиандра "Крішна-Місяць" - інше ім’я Васудсви, батька 
Крішни й Баладеви. Ім’я складають санскр. крішна+чандра, де крішна 
“Крішна", чандра - “Місяць", яке у формі Шандра відбите в українців: 

на Київщині с річка й село Шандра, а нинішній міністр з надзвичай¬ 

них ситуацій має прізвище Шандра. 

Кувіра “Богатир-Герой землі" - воїнське ім’я, утворене від 
санскр. ку+віра. де ку - “земля, край, країна" входить компонентом у 
низку імен і назв (в Індії є річка Кувіра). а віра - "богатир, герой”, що 
має і форми вір та бір. відбиті в низці українських прізвищах Баявір. 
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Бальвір. Бапбир, Балбиренко. Шелбир. Кичбер та ін. Інше воїнське ім’я 
з Ку- Купала означає “Захисник землі". 

Куджа "Землею народжений” - планета Марс, а також ім’я де¬ 

мона. якого здолав Крішна. Жіночий варіант імені - Куджа (наголо¬ 

шене а) означає “Дочка землі" і означує богиню-воїтельку Дургу й 
Сіту, дружину царевича Рами, героя "Рамаяни". де перша під різни¬ 

ми іменами широко відбита в Україні. Ім’я Куджа складають санскр. 

ку+джа, де ку - "земля" і джа "народжений; син. дочка”. 

Куджапа “Чий захисник - Марс" - чоловіче ім’я, яке складають 
санскр. куджа+па, де куджа - “планета Марс" а па - "захисник, обо¬ 

ронець”, яке має форми папа і палака, відбиті в іменах Купала і Купа- 

лака “Захисник-Оборонець землі”, тобто “Цар” Див. Куджа. 

Кукіла "Гора” "Цар", дослівно “Стовп-Опора землі" - чоловіче 
ім’я, яке складають санскр. куькіпа, де ку - "земля" кіла - “стовп, опо¬ 
ра", споріднене з рос. кол і укр. кілок. 

Кулавіра (хінді Кульвір, Кульбір) “Герой, Богатир роду" - ін¬ 

дійське воїнське ім’я, тотожне козацькому і сучасному українському 
прізвищі Кулябсра. Його склали санскр. кула+віра. де купа (хінді куль) 

- “сім’я, родина", “рід. плем’я", уживане ще в "Ріґведі” на означення ве¬ 

ликої патріархальної родини, яке творить складні імена із значенням 
спорідненості, походження, родовитості й знатності; з ним спорідне¬ 

ні укр. коліно “рід, походження", покоління, колінник “співплсмінник” 
серб, кояінович “знатна людина”. Санскр. купа відбите на скіфському 
грунті як кол-кіл-кола-коло (сколоти. Колаксай, Сколотт. Скіл, Осі¬ 

лу/)), іранський відповідник - кель-хіль, наявне в імені антського князя 
VI ст. - Хільбудій. якому тотожне санскр. Кулапаті (хінді куль. тюрк. 

сль-іль. Воно ж як оль-уль-ель-аль відбите в іменах Ольга-Хельга, Олег. 

Ольгерд. Ольбрахт. Ульрих. Альберт. Ельдар, Ельвір, Ельзар (Єлізар), 

Ільхан тощо. Сюди ж стає і печенізько-половецький етнонім ольбери 
в “Слові о полку Ігоревім", що його дослідники хибно вважають тюрк¬ 
ським і тлумачать як "герої-чоловіки", нібито від тюрк, алп “герой" та 
ер “чоловік". Насправді ж. оскільки половці й печеніги виявляють не 
тюркську, як вважалося, а індоарійську мовну й етнічну приналеж¬ 

ність, то цей етнонім легше й переконливіше пояснюється з індоіран¬ 
ських мов. Етнонім двоосновний, його складають оль+бер. де бер (хін¬ 

ді вір, санскр. віра) "воїн, герой”, рясно відбите в козацьких і сучасних 
українських прізвищах печенізько-половецького походження: Баль¬ 

вір, Балвір, Бапбир, Балбиренко. Банбир. Ьанбирснко, Шалбир, Кичбер 
тощо. Тож ольбер означає “богатир роду”, від нього утворене ім’я Оль- 

бер (різновиди Олівер і Олефір-Оліфер). тотожне іранському Ельвір 
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(жіноча форма Ельвіра). Тож печенізько-половецьке ольбери означає 
“богатирі роду, герої роду", він - етнонім-самоназва. 

Купадгара “Опора роду" - чоловіче ім'я, його складають санскр. 

кула+дгара, де купа - “рід", дгара - “держатель, дсржсць". Тобто до¬ 

слівно Купадгара (хінді Кульдгар) означає “Рододержсць”. Іранський 
відповідник його - Хельдар, тюркський - Ельдар. а тюрк, ель, Іран. 

хель, хінді куль - тотожні. 

Куладеві “Богиня роду" - ім'я Деві-Махеші-Дурґи, дружи¬ 

ни Шіви, тотожної слов’янській Діві-Мокоші. Утворене з санскр. 

кулаїдеві, де купа - “рід", деві - “богиня" Синонім до імені - Кулешва- 

рі (кула товарі), де ішварі - “владичиця, богиня". 

Купамба “Мати роду" - жіноче ім'я, яке складають купа+амба, 

де купа - "рід”, амба - “мати", різновид якого - амма. Імена Амба й Ам- 

ма “Мати” мас богиня-воїтелька Дурга. тож Куламба й Куламма тлу¬ 

мачаться і як “Богиня-захисниця роду", і як “Дурга роду". Амба відби¬ 

те в назві річки й села Омбчш на Чернігівщині, а амма в етнонімі ама¬ 

зонки. 

Кулапана (хінді Кульпан) "Захисник-Оборонець роду" - чоло¬ 

віче воїнське ім'я, складають санскр. кула+пана, де купа - “рід", па¬ 

на, пан - “захисник, охоронець, воїн". Іранський відповідник - Хсль- 

бан, тюркський варіант - Ельбан, де бач “захисник, оборонець, воїн", 

тотожне українському пан; у "Велссовій книзі" бан ужите в значенні 
“князь" і відбите в українському прізвищі Балабан-Болобан, а у серб¬ 

ському фольклорі засвідчене бан Олег, тобто князь Олег. 

Кулачаті (хінді Кульпаті) “Батько-Ватажок роду" - чоловіче 
ім'я, утворене з санскр. кулататі, де купа - “рід", а паті - “владика, 

ватажок", споріднене з укр. батько й рос. батя. Іранська форма - Хіль- 

буд, Хільбудій, такс ім'я мав антський князь VI ст., який на прохання 
імператора Юстииіана захищав північні кордони Візантійської імперії. 

На Житомирщині (Попільнянський р-н) до 1947 року було село Хей- 

лів, назва якого споріднена з Іран, хель-хіль-хейль “рід, підрозділ пле¬ 

мені". Відразу по війні село перейменували на Красногірка, бо попе¬ 

редня назва надто нагадувала нацистське хайль, хоча насправді назва 
Хейлів не мала з ним нічого спільного. Кула в “Рігведі" має і значення 
“оселя; поселення; село", такі самі значення мають його іранські, тюрк¬ 

ські й угрофінські родичі. Укр. село теж споріднене з ними, як спорід¬ 

нене й слобода, іранська форма якого - хелябад “поселення-осідок ро¬ 

ду", яке на слов’янському грунті прибрало форми слобода. Іран, абад 
означає "поселення, осада", відбите в назвах Хайдарабад, Джалалабад, 

Ашхабад, Аллахабад, Ісламабад (нинішня столиця Пакистану). 
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Куяаіиекхара “Корона роду" - ім'я царя, який зрікся трону й 
зайнявся улюбленою справою - писати вірші й став знаменитим по¬ 

етом. Ім’я складають кула* шскхара. де купа - "рід", шскхара - "коро¬ 

на, вінець, діадема" яке має форми сскхара й секера і споріднене з ко¬ 

зацьким та сучасним українським прізвищем Шексра, яке має форми 
ІІІекеря. Чекер, Чексрсс. Сексрч (можливо, й Сікора), відбите в низці 
українських гідронімів і топонімів, переважно на Закарпатті й При¬ 

карпатті. Санскр. шскхара входить в імена богів, особливо Шіви, різні 
імена якого рясно відбиті на теренах Данньої України. Синонімами до 
шскхара в санскриті є муку та. відбите в українському імені й прізви¬ 

щі Микита, а також - апіда, відбите в іменах Опіда.Діва-Обида. Обн- 

доносиця на означення дружини Шіви - Дені-Діви, давнє поклоніння 
якій засвідчують численні “дівши" й "дівочі" назви но всій Україні. 

Купешвара (кула+ііивара). Купеша (кула+іша) “Бог-Владика 
роду" - імена Шіви, де купа - "рід* ішвара. пиа - "бог, владика. Все¬ 

вишній". 

Куль я "Знатний, Благородний" - ім'я мудреця, учня В’яси, ле¬ 

гендарного творця “Махабгарати" - велетенського індійського епо¬ 

су. яке складають санскр. куль+я. де куль - “рід", я - суфікс, що утво¬ 

рює прикметники від іменників. Тобто дослівно кулон означає “при- 

належний до роду" “який має рід", "родовитий". 

Кумуда "Лотос" - ім'я епітет Вішну, яке складають санскр. 

ку+муда, де ку - "земля", муда - “радість, утіха" (пор. англ. том/ "на¬ 

стрій"). Тобто дослівно кумуда означає "радість землі". Кумуда також 
- назва однієї з чотирьох гір. що оточують світову гору Меру (Суме- 

ру). навколо якої обертаються планети. Червоний лотос - символ су¬ 

часної Індії. Ім’я Кумудака означає “Лотосник". 

Кумда - одне з імен-спітетів Впину, що иевною мірою стосуєть¬ 

ся і Крішни, бо він - восьме земне втілення Вішну. а іменаепі гети Ві¬ 

шну часто-густо імсна-епітети й Крішни. Пояснити ім’я Кунда допо¬ 

магає “Авеста” - давньоіранська пам'ятка, ровесниця "Рігведи"; тут 
мовиться, що Кунда відносився до дсвів і був покровителем чаклунів* 

яту. Слово дев трактується в “Авесті" як демон, злий дух. а в “Рігнеді” 

- як бог, божество. Тож коли в іранців Кунда - злий дух. то в індій¬ 

ців він - бог. Так і щодо яту. якщо и іранців вони негативні персона¬ 

жі, бо пов'язані з віруваннями, ворожими зороастризмові, то в індій¬ 

ців - позитивні. Іранські, вірменські й інші джерела вказують на не¬ 

абияку роль Кунди в зороастризмі, маніхействі й деяких інших віру¬ 

ваннях. що свідчить про значну роль його в попередні епохи, поки не 
прибрав дсвівського. тобто демонського як на давніх іранців стагу- 
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су. Вірменський історик Мовссс Хоренаці засвідчує поклоніння бо¬ 

жеству Кунда в іранських племен, які жили по сусідству з Вірменією 
або в самій Вірменії. Доречно зазначити, що в історичній Вірменії, до 
часу прийняття там християнства (III ст.), жили значні індійські об¬ 

щини. особливо в області Тарон (нині в Туреччині). Саме звідси по¬ 

ходить легенда про трьох братів Куара. Мелтея і Хореана з області Иа- 

лунь, яку цілком слушно пов'язують з літописною легендою про по- 

лянських князів Кия. Щека й Хорива. Причому вірменська легенда 
дає суттєву подробицю, відсутню в літописній легенді: вона означує 
батьками трьох братів двох індських, тобто індійських князів і навіть 
називає їхні імена - Деметр і Гісане. І хоча з'ясувалося, що насправ¬ 

ді то двоє божеств, яким поклонялися індійці в Вірменії, все одно цс 
привносить у легенду про походження Києва незвичний і несподіва¬ 

ний струмінь - індійський. 

Так і ахури в “Авесті" тільки боги, а в "Рігведі" асури - переваж¬ 

но демони, хоч іноді й боги. В “Авесті" згаданий і дсв Кундак. при¬ 

чому тут він мас і ім'я Япіукам. де авест. я ту. тотожне санскр. яду, 

означає “чаклун, чародій, чарівник", що цілком відбиває функції то¬ 

гочасного жерця. Тобто я ту-яду означає “жрець". У зороастрійській 
традиції яту має негативне значення, а в іномовних запозиченнях з 
іранських мов означає "мудрець, провісник, зоречит. маг" - без не¬ 

гативного відтінку. У “Махабгараті" Вішну мас епітет Кучдера. у че¬ 

хів відомий письменник Кучдера. а в українців побутує прізвище Куч• 
діра й похідне Кундіречко. Столиця країни Відарбга. інша назва якої 
- Бгоджа, звалася Кучдіча. Кундін. у ній правив цар Бгішмака. бать¬ 

ко царівни Рукміні, дружини Крішпи. А одне з так званих “болохов- 

ських міст" в Україні називалося Кудич, інд. Бгішмака тотожне укра¬ 

їнському Бушмака. бгоджачи - жителі Бгоджі тотожні укр. бужачи. а 
дарбги-дапбги. жителі Дарбги-Відарбги. тотожні укр. дупіби. І як інд. 

бгоджі-бгоджачи й дарбги-відарбги - різні означення однієї людності, 

так само бужачи й дупіби два означення людності на одній території. 

Хоча була ще й третя назва тієї людності - волиняни. 

Кучджакішор “Гайовий юнак" - ім'я-епітет Крішни, яке склада¬ 

ють санскр. кучджа+кіїиор. де кучджа - “ліс. гай", кішор -"юнак, пару¬ 

бок, молодик". Ім'я мотивується тим, що весняні танці Крішни з юни¬ 

ми пастушками відбувалися в священних гаях. Інші імена Крішни з 
Кучджа: Кумджавіхарі “Розважальник у гаю", де віхарі - “розвага, за¬ 

бава", та Кунджешвара (кучджа+їшвара) “Владика гаїв", де іиівара - 

“бог, владика". 

Кучдіч - столиця країни Відарбга-Бгоджа, де на престолі був цар 
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Бгішнака, батько царівни Рукміні, дружини Крішни. Назву складають 
санскр. кунда+ін, де кунда - “маг. чародій, жрець, волхв", а також од¬ 

не з імен Вішну, а ін - суфікс приналежності до чогось або націленості 
чимось, тотожний українському ин у назвах Батурин, Малин, Чиги¬ 

рин, Снятин і в тому ж Кудин, що його мало місто в межах історичної 
Болоховської землі в Україні, назва якого тотожна назві Кундін. Якщо 
зважити, що ін у назві столиці суфікс націленості чимось (Ваджрін 
“Наділений ваджрою - Індра", Шулій "Наділений шулою-тризубом - 

Шіва", Чакрін “Наділений диском-чакрою - Вішну-Крішна”). то кун¬ 

дін означатиме “наділений магічною здатністю" “наділений магічною 
владою", тобто жрець. Тож назви Кундін і Кудин означають “Жречин", 

“Жрецьк", “Волхвин", “Чудин", з якими споріднені слов. чудо, чудодій, 

чудин, кудин, кудесник. відбиті в Україні у численних назвах на Куд- 

Чуд. Детальніше див. Кунда. 

Кунті “Озброєна списом". “Списниця" - сестра Васудеви, бать¬ 

ка Крішни. дочка царя Шурасени (Шури) й прийомна дочка царя 
Кунтібгоджі, небожа Шурасени. дружина царя Панду і мати братів- 

пандавів, битву яких зі своїми двоюрідними братами кауравами 
описує “Махабгарата". Перше ім’я Кунті - Іірітха. Чоловічий варі¬ 

ант імені Кунті має низка і міфологічних та епічних персонажів, зо¬ 

крема, син Крішни. Кунті також - назва народу й річки, ім'я богині- 

воїтсльки Дурги-Деві, яка на теренах давньої України зображається 
якраз зі списом. Інше ім’я богині тут - Томара “Списниця". в Украї¬ 

ні засвідчений шляхетський рід половецького походження Тамари, а 
в Делі з VII по XII ст. правила царська династія Томарів. яка походила 
з раджпутського роду томари - “списники" А індійські раджпути й 
українські половці виявляють мовну й етнічну спорідненість. 

Кунтібгоджа - ім’я прийомного батька Кунті, тітки Кріїи- 

ни по батькові й дружини царя Панду, матері трьох із п'яти братів- 

пандавів. Справжнім її батьком був цар Шура "Богатир, Герой", дід 
Крішни, через що Крішна мав епітети Шаурі, Шаврі “Нащадок Шури”, 

“Шурин" (пор. українські прізвища Шавро-Шавло, Шавлій, Шавленко 
й ім’я скіфського царя - Савлій). Шура віддав свою доньку-первістка 
Прітху на виховання бездітному цареві Кунтібгоджі, ватажка племе¬ 

ні кунтіїв, спорідненого з бгоджами-бгоджанами, звідки Прітха отри¬ 

мала друге ім’я - Кунті. Кожен із трьох синів Кунті. за дівочим пріз¬ 

вищем матері Прітха, має ім’я Партха. а всі троє разом означують¬ 

ся партхава “партхи”. У “Махабгараті" часті імена не по батькові, а 
по матері, що є відлунням матріархату в епічні часи - подібне яви¬ 

ще й досі побутує в українських селах. Ім’я Кунтібгоджа складають 
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санскр. кунті+бгоджа, де кунті - “кунтії", а бгоджа - “бгоджі" тобто 
ім’я склали два етноніми, які означували споріднені племена. Країною 
Бгоджа в той час правив Бгішмака. батько Рукміні, дружини Крішни, 

ім’я Бгішмака “Грізний* тотожне українському прізвищу Ьушмака, а 
ім'я Рукміні “Золота’’ тотожне прізвищу Рукмане, яке побутує в сучас¬ 

них латишів. 

Купала “Захисник землі" - чоловіче воїнське ім’я, яке склада¬ 

ють санскр. ку+пала, де ку - “земля", пала - “захисник, оборонець, 

воїн, цар" Купала споріднене з іменем Гопала-Гопал “Захисник корів”, 

"Пастух” щодо Крішни й відбитим в українців як І)тал. Гупало, Гу- 

палов, Гупалюк. Гупаленко й назвах Гупали, Гупалівка, Гупалівщина. 

Санскр. ю-гу, окрім значення “корова", має і значення "земля", у пер¬ 

вісних уявленнях корова й земля ототожнюються, земля виступає в 
образі корови, обидві вони - годувальниці людей. Тож імена Купала 
“Захисник землі" і Гопала “Захисник корів" тотожні. 

Купаті “Охоронець землі", “Цар. Правитель" - воїнське ім’я, 

яке складають ку+паті, де ку - “земля" паті - “захисник, охоронець”, 

споріднене з балт. раі$, рос. батя та укр. батько (пор. укр. божечку- 

батечку). Синонімом до паті є пала “захисник, оборонець", підби¬ 

те в етнонімах пали, поляни, поляки, назвах Пала. Палакій, Палунь, 

Полянська земля, іменах Палак. Святополк, Ярополк і термінах полк, 

полковник, полководець. Купаті - двійник імені Купала (див.). 

Купутра “Син Землі" - назва планети Марс, яку утворюють 
ку+путра, де ку - “Земля", путра - "син", відбите в українських пріз¬ 

вищах Путра, Путря, Путро, Путрак. Путрик. Путренко, Путри- 

ченко та назвах Путрівка (село на Київщині) і Путреда (річка на За¬ 

карпатті). Путра як пута наявне в етнонімі раджпути (первісно 
раджпутри "царські сини"; пор. царські скіфи в Геродота), а на тому 
ж Закарпатті є дві річки Шопурки, назви яких сходять до Іран, шахр- 

пухр - теж “царський син". Деякі іранські царі мали імена Шапур і Шо- 

пур. Тобто інд. раджпутр-раджпут і Іран, шахр-пухр, ша-пур, шо-пур 
- синоніми. А раджпути - індійські “козаки", вони виявляють мовну, 

тож і етнічну спорідненість з українськими половцями й печенігами. 

Курма “Черепаха" - ім’я-епітст Вішну, яке відбиває його дру¬ 

ге земне втілення в подобі черепахи. Сюди ж стає і його ім’я-епі- 

тет Курмаватара "Черепашача аватара", яке складають санскр. кур- 

ма+аватара, де курма - “черепаха", аватара (див.) - “втілення", досл. 

“сходження (на землю)" 

курма-чакра “черепашаче коло" - термін, яким індійські астро¬ 

номи ділять світ за лунарними станціями (стоянками) і який склада- 
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ють санскр. курмаьчакра, де курмо - “черепаха", а чакра - “коло", спо¬ 

ріднене з грец. киклос, латин, циклус. Іран, чахра. пендж. чухир та укр. 

чигир і чаклун. Графічно цей поділ нагадує черепаху, звідки й назва 
курма-чакра “черепашаче коло" або просто “черепаха". Усі найголо¬ 

вніші давньоіндійські країни розмішені за дев'ятьма такими станція¬ 

ми. За схемок» давньоіндійською математика й астронома Варахамі- 

виглядає так: 

7. північ 
(Мадра) 

8. північний схід 
(Кулінда) 

І. схід 
ПАНИ АЛЛ (Ма/адга) 

2. південний схід 
(Калін/а) 

3. південь 
(Аванті) 

Панчала "ІГитерична", “Складена з п'яти (племен, країн, час¬ 

тин)" тут - перша, осноона, корінна країна, вона перебуває в центрі, 
від неї іде відлік 8 інших країн за сторонами світу, йдучи посолонь, 

тобто за сонцем, починаючи зі сходу. У наведеній схемі кожна зона 
представлена однією, найголовнішою країною, хоча насправді країн у 
кожній зоні багато. їх перераховує хорезмійський учений Абу Рсйхан 
Біруні у своїй енциклопедичній праці “Індія”. Країни в цих зонах ма¬ 

ють ту чи іншу дотичність до України. Так. на захід від Навчали - кра¬ 

їна Сіндгу-Сауоіра, яку населяли сінди, інша назва яких - сувірч, то¬ 

тожна назві сівери. Біля Боспору Кімерійського була країна Сіндика, 

її згадує Гсродот у V ст. до н.е. У південній зоні бачимо країну Шава- 

ра (пор. козацьке прізвище Саварський, назву Савур-могила), Пандья 
(річка Панда в Криму і прізвище Пандай на Закарпатті), Абгіра (лі- 

топ. обри), Відарбга, де дарбга-далбга споріднене з дуліби: інша назва 
Відарбги - Бгоджа, її жителі - бгоджани, наше бужани. У західній зо¬ 

ні - країни Трайпура (пор. Трипілля), Хуна (гунни). Дарва (древляни), 

Тамара (пор. Тамари - українська шляхта половецького походження, 

яка мас за Гімалаями прямих родичів, царську династію Томари, яка в 
УІІ-ХІІ ст. правила в Делі й походила з раджпутів - індійських “коза¬ 

ків"). Є тут і інші показові паралелі. 

хіри, яку Біруні наводить, це 

6. північний захід 
(Харахаура) 

5. захід 
(Сіндгу-Саувіра) 

4. південний захід 
(Анарша) 
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Куру - легендарний цар. син царя Самвараии й дочки бога Сон¬ 

ця Тапаті. Перекази мовлять, що колись Самварана з родиною і під¬ 

леглими мусив полишити рідні краї й оселився у фортеці на юрі, яку 
омивала велика ріка Сіндгу. З допомогою мудреця Васіштхи, свого 
верховного жерця, Самварана отримав владу над усіма кшатріями 
(воїнами), символом його стали бичачі роги. Впадає у нічі, що доля 
Самварани перегукується з долею Кия. полянського князя, а Куру по¬ 

ходив з так званих пауравів “нащадків Пуру" Пуру - один із царів Мі¬ 

сячної династії, наймолодший син Яяті від дружини-кшатрійки Шар- 

міштхи; саме йому, наймолодшому, а не Яду. найстаршому синові від 
дружини-брахманки, Яяті передав царський трон. Тож Куру - паурав, 

нащадок Пуру. Тут може й критися розгадка етнонімів поляни й по¬ 

ловці. Загальне означення нащадків Пуру - паурави, чеський термін 
на означення їх - ригиоусі. А санскр. пуру “багато; всі; народ" тотожне 
грец. полі (політехнікум, поліфонія, поліклініка тощо), тож із пуруооці 
цілком може утворитися пулуовці й половці. Деякі дослідники схиль¬ 

ні гадати, що Дніпро в давнину називався Сіндгу-Сінд-Інд. Це до пев¬ 

ної міри підтримує те, що в низів'ях Дніпра існувала Сіндська Скіфія. 

Ім’я Тапаті, дочки Сонця, дружини Самварани й матері Куру, перегу¬ 

кується з іменем найголовнішої скіфської богині Табіті. Привертають 
увагу й численні назви в Україні на Кор. зокрема, Коростень, Корсунь, 

Керн, Коростииив, Кореіз, Корець. 

Курувіра “Герой (племені) куру" - одне з імен могутнього воїна 
Карни, який воював проти своїх рідних братів пандавіп на боці кау- 

равів -їхніх двоюріднії братів. Карна -дошлюбний син Ирггхи-Кунті, 

тітки Крішни по-батькові, від Сур*ї-Соиця. А Куру - давній цар Мі¬ 

сячної династії, спільний предок панданів і кауравів. війну між якими 
описує "Махабгарата". Куру й назва країни, столицею якої була Індра- 

прастха “Престол Індри" (нинішнє Делі), У "Махабгараті" цс Курук- 

шетра "Поле Куру” й Куруджан/ала "Ліс Куру" (від санскр. джаюала 
"ліс" постало сучасне джунглі). 

Курукшетра "Поле Куру” - назва країни й місце, де відбулася 
18-денна битва кауравів зі своїми двоюрідними братами - пандавами. 

описана в “Махабгараті". Цей регіон обмежовувала з півночі ріка Са- 

расваті, півдня - Дрішадваті. Назву складають санскр. куру+кшетра, 

де куру - "Куру". а кшетра - “поле, лан, край"; тут, за міфом, цар Ку¬ 

ру, легендарний родоначальник кауравів, колись зорав поле, через 
що нібито й постала назва Курукшетра "Поле Куру". інакше - Куру- 

джан/ала, де санскр. джан/ала, з якого постало сучасне джунглі, озна¬ 

чає “ліс”. Тобто й тут маємо сусідування семем поле - ліс, як і в етионі- 
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мах поляни й древляни, що їх декотрі дослідники воліють пов'язувати 
з поняттями поле й ліс. Інші назви Курукшетри-Куруджанґали - Ку- 

ру. Курудеша, Курураштра, Курурадж'я, Курустхана, де санскр. де- 

ша. раштра, радж’я. стхана мають однакове значення "край, країна, 

держава". На території колишньої Курукшетри нині утворений штат 
Харіяна "Край Харі", назва якого співзвучна назві Аріяна. а з україн¬ 

ським оканням - Оріяна. Де Хирі - одне з імен бога Видну, якого “Ве- 

лесова книга" знає як Вишень і Вишній. Прізвище Вишень побутує в 
сучасних українців, на Черкащині є Вииінопіль. тотожний індійсько¬ 

му Віїинупур “Місто Вішну” “Ману-смрітГ (“Закони Ману”) зазнача¬ 

ють: “Курукшетра. Матсья. Панчала й Матхура - це Брахмпріиі-деша, 

тобто “Країна божественних мулреців-ріші". За рангом вона - друга 
після Брахмаварти між ріками Сарасваті й Дріїїіадваті". 

Курустхана (хінді Курустхан. Курустан) "Країна Куру" - ін¬ 

ша назва Курукшетри (див.), країни курукауравівкавравів, яку утво¬ 

рюють санскр. куру*стхана. де куру - “Куру". а стхана, стхан - “міс¬ 

це. місцевість, край, країна, держава" (пор. укр. стан “місце стоян¬ 

ки"). Синоніми: Курудеша. Курурадж'я. Курураштра або просто Ку¬ 

ру. Мовою хіиді Курустхана буде Курустхан. що винятково близьке 
за звучанням із назвою древлянської столиці - Коростень, яка озна¬ 

чає “Місто Бика", “Биків-Турів", “Бичеськ-Турійськ". Причому стен у 
Коростень тотожне індоіран. стхан-стан. як і в назві Бористен в ан¬ 

тичних авторів щодо Дніпра й давнього міста Ольвія (біля Коростеня 
є і Олевськ). З Курустхан-Коростень споріднені українські назви Ко- 

роща - річка в Коростенському районі, ліва притока Іриіі, Курушан на 
Запоріжчині, у басейні ріки Молочної (де й знаменита Кам'яна Мо¬ 

гила); там і село Курошани. назва якого вочевидь пов'язана не з ша¬ 

нуванням курей. А також Корсунь на Черкащині й Корсунь - давньо¬ 

руська назва Херсонесу Таврійського, столиці таврів русі в, яких ан¬ 

тична традиція знає з часів Троянської війни (XIII ст. до н.с.). Назву 
Корсунь пов'язують з грец. херсонес “півострів", хоча насправді Херсо¬ 

нес - грецьке осмислення незрозумілої аборигенної назви, фонетич¬ 

но подібної до грецького слова із значенням півострів. Таке пояснен¬ 

ня заперечують назви в інших ареалах, які не мають жодного стосун¬ 

ку до поняття півострів: рр. Корсунка в басейні Росі. Корсунь у ба¬ 

сейні Міусу (Донеччина), і ті ж Короша. Курушан. Курошани. Останні 
дві назви містять Кур+шан, де шан-сан в іранських мовах ‘місце, міс¬ 

цевість, край” (Зеравшан. Бадахшан. Уструшана. Хорасан), спорідне¬ 

не з інд. стхана-стхан-стан. яке сходить до санскритської дієслів¬ 

ної основи стха “стояти, перебувати, бути" якій тотожне іца в укра- 
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Інських назвах Гоща, Короща. Тараща, Мирогоща, Пирогоща і щина в 
назвах Київщина, Черкащина, Коростенщина, Одещина та ін. 

А кур - “бик" (осет. киг, куг, памір. $иг, Іран, кигиік), відбите 
в українських прізвищах Біпокур-Ьіпокура "Біловіл", і Чорнокур та 
Капакур-Капакура “Чорновіл". Ці ж компоненти маємо і в назві Кор¬ 

сунь, яка означає тс саме, що й Курушан і Курошани, тобто "Місце- 

Місцевість Бика", “Биків", щодо річки - “Бикова, Бичача". Що цілком у 
руслі й етноніма таври-руси, який означає бичичі, туричі, столицею 
яких і був Херсонес Таврійський, літописний Корсунь, нинішній Се¬ 

вастополь. Етимологічні двійники Корсуня - укр. Херсон й Іран. Хо- 

расан. Короща - річка в басейні Тетерева на Житомирщині, прито¬ 

ка Ірші. а українські гідроніми Ірша-Арша-Орша споріднені з санскр. 

арша “бичачий", від санскр. вріш-варш “самець, бик”. Тож і назва Ко¬ 

роща розкладається на Коро+ща, де ща - суфікс місця (санскр. стха 
"місце"), а кор-коро - "самець, бик" (осет. киг, куг, памір. $иг). Тобто й 
назва Короща щодо річки означає "Бичача. Турова", а щодо населено¬ 

го пункту - "Биків-Турів". вона - етимологічний двійник назв Корос¬ 

тень, Курушан, Курошани, Корсунь, тобто мас спільне походження й 
однакове значення. Треба зважати й на те. що бик, тур в індійських 
мовах несе значення і “опора, оплот, укріплення, фортеця", що під 
гверджує і укр. бик на означення мостової опори. А “бичачих" і “ту 
рових" назв в Україні не злічити. 

Кушадгваджа “Кунюсгяжиий" - ім’я брата царя Джанаки, при 
йомного батька царівни Сіти. дружини Рами. Дві доньки Кушадгва 
джі, мовить епос, були замужем за Бгаратою і Шатруґхною. братам» 

Рами, теж героями “Рамаяни". Ім'я складають санскр. куша+дгваджа 
де куша - священна трава з гострими стеблами, використовувана при 

жертовних обрядах, різновид нашої осоки, а дгваджа - “прапор, зна 
мено, стяг". Тобто Кушадгваджа означає, що на стягові цього царя 6у 
ло зображено пучок трави куша, інша назва якої - дарбга (див.). 

Кушастхала “Де рясно трави куші" - стародавнє поселення 
ототожнюване з нинішнім містом Канаудж у штаті Мадг’я-Прадеш 
Назву складають санскр. куша+стхала, де куша - назва священно 
трави, інша назва якої - дарбга, а стхапа - “місце, місцевість", утворе 
не від дієслівної основи стха “стояти, бути" із суфіксом па (творить 
прикметники й іменники віл дієслівних основ), яка в українській мо 
ві відбита як ща (Гоща, Тараща. Мирогоща, Пирогоща), а суфікс па 
- як пя-пь-п (чап-пя, журавс-пь. сті-л); санскр. стхапа (хінді стхап) 

споріднене з давньоукр. стіп “престол, трон" Тобто Кушастхапа до¬ 

слівно означає “Місцевість-край. багата травою куша", “Кушанськ”. 
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Таке тлумачення підтримує і тс. що була країна Відарбга “Славна 
травою дарбга", де дарбга - інша назва трави куша. Царем Відарбги 
в часи “Махабгарати" був Бгішмака. батько царівни Рукміні. дружи¬ 

ни Крішни. а ім’я Бгішмака “Грізний” тотожне українському прізви¬ 

щу Бушмака. Тож якщо назва одного з п'яти поселень - Асанді (див.), 

яке просили у кауравів брати-пандави замість належного їм півцар- 

ства, знаходить паралель у Криму, то й Кушастхапа, яку вони теж хо¬ 

тіли мати, могла бути десь поблизу, бо навряд чи п’ятеро братів волі¬ 

ли жити далеко один від одного. Тому привертає увагу, що в Україні 
багато назв на Куш, особливо річок: Кушниця, Кушугур. Кушугум, Ку- 

шумбет, Куширувата, Кошова, Кошувата. а також Коща, Кущувата, 

Кощу вата, Кущавка, Кущівка, Кущаве ьке. А оскільки куша-дарбга - 

різновид осоки, то сюди стають і гідроніми Осока, Осота, Осотяна. 

Осотянка та ін. 
Куіиастхапі “Кушославна" - столиця царства Анарти (дид.). 

яку індійська традиція ототожнює зі столицею Крішни - Дварака 
(дид.). Легендарним засновником Кушастхалі вважається цар Рай ва¬ 

та, який правив в Анарті і дочка якого Реваті була дружиною Балаві- 

ри. старшого брата Крішни. Діда Реваті звали Рева, брата - Реват, а в 
українців поширені прізвища Рева, Ревут, Реут, Ревуцький і численні 
похідні від них. Назву складають санскр. куша+стхат, де куша - свя¬ 

щенна трава, а стхапі - “місце, місцевість, край". 

куштха "ростуча на землі" "земна" - священна трава (Соіїш 
іресіоші), яка нібито росте на гімалайських вершинах поряд із тра¬ 

вою, з якої виготовляють сому, описується як усевиліковна. Назву ви¬ 

водять із ку “земля" і стха-иітха “стояти, бути, розташовуватись", 

"місце, місцевість", відбите як ще в укр. капище, церквище, монасти- 

рище, як ща в назвах Гоща, Коща, Гараща. Мирогоща і як щина в Ки¬ 

ївщини, Канівщина, Львівщина. Одещина. Черкащина. Позаяк поряд 
із куштхою, за міфом, росла трава, з якої виготовлявся хмільний свя¬ 

щенний напій сома, відомий іще ведам, а сомі тотожна іранська холін- 

хаома, то можна припустити, що ця сусідка куштхи - хміпь. 

Кха/асана “Який сидить на птахові" - ім’я-епітет Впину, яке 
складають санскр. кха/а*асана, де кха/а - “птах", досл. “який ходить 

по небу" (кха “небо ”, /н “ходити”), асана - "який сидить; сидіння ”, 

споріднене з укр. осанка, осанистий. їздовим птахом Вішну є Гаруда - 

владика птаства, тож за ним у Вішну й таке ім'я-епітет. 

Кха/ендра "Цар птахів" - ім'я-епітет Гаруди, їздового птаха бо¬ 

га Вішну. яке складають санскр. кха/а-*індра, де індра - "правитель, 

цар; Індра", а кха/а - “птах" яке утворюють кха*-/а. де кха “небо", /а - 
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"іти, рухатися". Тобто кха/а дослівно - “який рухається по небу" Ін¬ 

ші імена-епітети Гаруди з кха/а: Кха/еша (кха/а+іша) “Бог птаства”, 

де іша - “бог, владика", Кха/ешвара {кха/а *-ішвара) “Бог птахів", де 
ішвара - “бог, владика. Всевишній". Кха/адгіраджа {кха/а+адгіраджа) 

“Найвищий цар птаства", де адгіраджа - “верховний правитель, ви¬ 

щий владика". 

кшатра (хінді кіиатр, Іран, хиіахр) “сила, влада" - загаль¬ 

не означення воїнської верстви в давньоіндійському суспільстві. Че¬ 

рез ланцюжок кшатр-хшахр-хсар-сар на слов'янському грунті тер¬ 

мін прибрав форми цар. Численні українські прізвища Цар, Царів, 

Царик, Царич, Царук, Царко, Царевич, Царський. Царенко, Царчснко, 

Цариченко свідчать не за тс. що предки їхніх сучасних носіїв походи¬ 

ли з царського роду, а за тс. що вони належали до воїнського стану. 

Компонент ксай в іменах родоначальників скіфського народу Колак- 

сай, Лрпоксай і Піпоксай теж сходить до кшатр-хсахр-хсай-ксай і теж 
означає “цар". 

Кшатрадгарман "Чий обов'язок - служіння кшатрі" - воїнське 
ім'я, його в "Махабгараті" має син царя Друпади, що правив у країні 
ГІанчала, і брат Драуладі, спільної дружини п'ятьох братів-пандавів. 

бигиу яких зі своїми двоюрідними братами-кауравами описує “Ма- 

хабгарата”. Ім’я складають санскр. кшатра+дгарман, де кшатра - 

“воїнство, воїнська верства", а дгарман - "сповідник, служитель", яке 
споріднене з важливим філософсько-релігійним терміном дгарма “ві¬ 

ра. закон, обов'язок" і сходить до дієслівної основи дгар “тримати”, 

спорідненої з укр. держати. Санскр. дгарма й укр. держава спорідне¬ 

ні. їх пов'язує і внутрішня семантика, бо дгарма - це морально-етичні 
закони й норми - запорука належного ладу й порядку в державі, а 
держава сповідує, обстоює і захищає ці закони, норми й устої, тоб¬ 

то дгарму. 

Киштрадева “Бог кшатри" - у "Махабгараті" ім'я знаменито¬ 

го лучника, через якого загинув знаменитий воїн і полководець Бгіш- 

ма. ім'я якого тотожне українському прізвищу Бушма. Ім’я складають 
санскр. кшатра+дева. де кшатра - “воїнська верства", дева - "бог" 

кшатри" воїни" - один із чотирьох і другий за важливістю (піс¬ 

ля жерців-брахманів) стан давньоіндійського суспільства, що вклю¬ 

чав воїнів, воїнську знать і правителів; за міфами, при творенні сві¬ 

ту вони постали з рук Першолюдини-Пуруші, принесеного в пожерт¬ 

ву. Обов’язком кшатріїв було здобувати засоби до життя військовою 
справою, захищати людей і країну, справедливо правити державою і 
забезпечувати в ній належний лад. На відміну від брахманів, їм забо- 
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ронялося навчати інших, відбувати деякі ритуали й брати милости¬ 

ню. Колір кшатріїв - червоний, як і в русичів. Термін утворений від 
індоіран. кхиатр-кшахр-ксахр “сила, влада". Ксай в іменах скіфських 
родоначальників - Піпоксий. Арпоксай і Колаксай теж сходить до ці¬ 

єї основи і означає "цар". Це засвідчує, що певна частина давньоукра¬ 

їнської спільноти належала до воїнського, кшатрійського стану і що 
предки сучасних українців знали чотиристановий суспільний поділ, 
як і скіфи, індійці та іранці. Цю думку підтверджує і скіфська леген¬ 

да про чотири небесні дари (золоті чаша, сокира, плуг. ярмо), яку роз¬ 

повів Геродот у V ст. до н.е. і які символізують чотири суспільні ста¬ 

ни: сокира - ноїнів-кіиатріїв. чаша - жерців, плуг - селян, ярмо - за¬ 

лежних общинників. 

Кшаядвіра “Царственний герой" - ім'я ведійських божеств 
Індри. Рудри й Пушана. де Індра - бог-воїтель і владика небесно¬ 

го раю-сварги. цар богів і ватажок небесного воїнства - його добре 
знає “Велесова книга", Рулра (давньоукр. Род) - згодом ототожне¬ 

ний із Шівою-Врішем (давньоукр. Влсс-Вслсс), а Ііушан - божество, 

пов'язане з сонцем і добробутом, покровитель худоби, шляхів і подо¬ 

рожніх, ім'я його споріднене з укр. пишний, пишатися “квітнути, бу¬ 

яти". Ім'я складають санскр. кшаяд+віра. де кшаяд "царствений" схо¬ 

дить до дієслівної основи кші "володіти, мати владу, владарювати, 

правити”, з якою споріднені термін кіиатра на означення воїнського 
стану, так званих кшатріїв. і ксай “цар. правитель" в іменах родона¬ 

чальників скіфських племен - Копаксай. Ліпоксай і Арпоксай. 

Кшіраваті “Молочна", "Молоковиця" - річка, згадувана в “Ма- 

хабгараті", назву складають санскр. киира*ваті. де кшіра - “молоко”, 

а ваті - суфікс, тотожний суфіксові виця в українських назвах. Тоб¬ 

то Кшіраваті дослівно означає “Молоковиця” а оскільки санскр. кші¬ 

ра й хінді кшір споріднені з укр. сир. то й Сировиця. Річка Сировиця є 
на Львівщині, а поряд із “молочними", в Україні багато й “сирних" рі¬ 

чок: Сирниця і Сирківщина на Житомирщині. Сирова - на Закарпатті, 
Сироватка й Сирець - на Сумщині. Сирень - на Рівненщині. Сириці 
- на Херсонщині й Запоріжчині. Сирець - і притока київської ІІочай- 

ни та частина Києва. Індійською паралеллю до українських “сирних” 

назв є індійська річка Дадгінаді “Сирна ріка", де санскр. наді "ріка, во¬ 

да" відбите в українських гідронімах Надовс. Надків. Надва. Нсдра та 
ін., а дадгі (досл. “надоєне") споріднене з оудг “молоко", яке сходить до 
санскритської дієслівної основи дух ‘доїти; доїтися", “давати молоко". 

В індійців до традиційних п'яти священних продуктів, отримуваних 
від корови, входить і сир: вважається, що ці продукти мають магічну 
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очищувальну силу, тому широко вживані в ритуальних дійствах. Для 
свят Крішниного циклу неодмінні молочні продукти, надто кисле мо¬ 

локо. з яким пов'язаний навіть особливий обряд. Існує безліч опові¬ 

дей про те, як малий Крішна цупив у жінок-пастушок сир, масло, сме¬ 

тану й молоко. Сам Крішна зріс серед пастухів, поклоніння йому ряс¬ 

но відбите в українських прізвищах і назвах, “Велесова книга " знас 
його як Кришень (таке ж прізвище побутує в сучасних українців). В 
українців с свято Коподій, інша назва якого - Сирний тиждень, коли 
на столі неодмінно мають бути вареники з сиром, масло й сметана. 

На Житомирщині є річка Госира, назві якої тотожне санскр. /окшіра - 

“коров'яче молоко" (/о “корова"). 

Кшіраджа “Народжена з молока" - ім'я Лакшмі, дружини Ві- 

шну. яке складають санскр. кшіра+джа. де киїіра - “молоко", джа - 

“народжена; дочка". Чоловічий варіант цього імені має світовий змій 
ІПеша, на якому спочиває Вішку, а також Місяць-Чандра, котрий теж, 

як і Лакшмі, постав із Молочного океану. Санскр. кшіра. форма яко¬ 

го мовою хінді кшір, споріднене з укр. сир. Інші імена Лакшмі з кіиіри: 

Кшірабдгіджа “Народжена з Молочного океану" й Кшіродіджа "По¬ 

стала з Молочного океану". 

Кшіраса/ара (хінді Кшірсагар) “Молочний Оксан’’ - в індій¬ 

ській міфології один із семи океанів, наповнений молоком, тут на ти¬ 

сячоголовому змієві Шеші відпочиває бога Віїнну (укр. Вишень, Ви¬ 

шній) у проміжках між твореннями світу. Назву складають санскр. 

кшіра+са/ара, де кшіра - “молоко", споріднене з укр. сир, а са/арп - 

“море, океан”. Коли боги та їхні старші браги - асури сколочували 
Молочний океан, аби поверну ги скарби, втрачені під час всесвіти йо¬ 

го погону, богиня щастя й багатства Лакшмі вийшла з нього, пригор¬ 

нулася до грудей Вішну й стала його дружиною Семантичні двійники 
назви Киприса/ара - Кшірасамудра й Кшірадгі. Молочний океан віді¬ 

грає в індійській міфології виняткову роль, його сколочували боги- 

деви та їхні старші брати й постійні супротивники асури й повернули 
14 скарбів, які затонули під час потопу. З них Вішну дісталися муш¬ 

ля, булава й Лакшмі - богиня щастя, багатства й сімейної злагоди, то¬ 

тожна балтійській Лайме і слов'янській Ладі. Індрі дісталися білі кінь 
та слон і чарівне дерево паріджата, яке сповняє бажання, Шіві - пів¬ 

місяць, яким прикрасив свою зачіску. Ці божества знає давньоукраїн¬ 

ський пантеон. В Україні багато “молочних" річок, що може поясню¬ 

ватися як важливістю їх для місцевої людності, так і смаковими якос¬ 

тями води, як і “доброводГ, “медові" й "сирнГрічки. Лише у водозборі 
Дніпра маємо річки Молочавка (Житомирщина), Молочна (притока 
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Росі, тут і село Молочне), струмок Молочний на Київщині, болото Мо¬ 

лочна, колись річка, судячи з назви в жіночому роді. У басейні Дні¬ 

стра - ручай Молочанка, а Дунаю - два потоки Молочний і Молоч¬ 

ний Звір, у басейні Азовського моря - ріка Молочна, біля якої стоїть 
знаменита Кам'яна Могила. Молочний Утпюк. притока Молочної, що 
впадає в озеро Молочне. Прикметно, що найбільш “молочним" вияв¬ 

ляється ареал Азовського моря, де в давнину жили іидоарійські, так 
знані сіндо-мсотські племена. 

Кшітадіті “Земна Адіті" - інше ім’я Дсвакі, матері Крішни, яке 
складають санскр. кшіта+адппі. де кшіпш - "земля", адппі - богиня, 

донька бога-отця Дакші, дружина мудреця Каш ніж й мати деяких 
богів, гак званих адітьів. Санскр. адіті також означає "сонце". 

Кшітібгу "Постала з Землі" - ім'я-енгтет Сіти, дружини царе¬ 

вича Рами, яку, за міфами, знайшли в борозні, коли цар Джанака здій¬ 

снював ритуальну оранку поля; ім'я Ота й означає “Борозна", досл. 

“Виорана". Ім'я складають санскр. кииті+огу, де кіиіті - “земля", огу - 

“народжена, виникла, постала", с порід непе з укр. бути. Синонім Кші- 
тіджа - "Народжена Землею" 



лавина, паианья, лавангалата - санскритські назви різних 

квітів, в основі яких лежить санскр. лавина “гарний, чарівний, прива¬ 

бливий". Можлива спорідненість з укр. лаванда. 

ла/уда "кий. палиця, дрючок" - цс санскритське слово спорід¬ 

нене з сучасними українськими прізвищами Лакида і Лакуда. що ма¬ 

ють і форми Лакиза та Лакуза. На слов’янському грунті індійському у 
часто відповідає и: санскр. ту - укр. ти. мути - миша, шула - шило, 

натура - чотири, куп'яте - кипіти, рудатс - ридати. Тому лагуда 
має слов'янські форми па/ида. лакита, а також ла/ира, лаліла, бо д в 
санскр. ла/уда - церебральне й вимовляється як англійське іі. А цере¬ 

бральне д може звучати як церебральне р, що ми й бачимо насправді, 
бо ла/уда мас і форму ла/ура, відбиту в Україні як назва Лагура в Кри¬ 

му (у Птолемея). Різновидами санскр. ла/уда є лакута. лагура. па/у- 

ла. На Житомирщині с село Лагупьськ, підпорядковане нині селу Нс- 

СОЛОІІЬ на правому березі річки Тні, в центрі якого - залишки давньо¬ 

руського городища, а на околиці - слов’янське поселення VI-VI! ст. 

Оскільки санскр. ла/упа - "кий. палиця", то Лагупьськ. отже. Київськ. 

Сюди ж стає і ім'я Лаксдемон. що його мав син Зевса від Тайгс- 

ти. однієї з семи дочок Атланта й Плейони. які мають загальну назву 
Плеяди. Плеяд, за міфом, переслідував мисливець Оріон, вони пере¬ 

творилися на голубиць, а Зевс підніс їх на небо, де вони стали сузір’ям 
Плеяди. За Лаксдемоно.м і країна називалася Лаксдемон, інша назва 
якої - Спарта. за дружиною Лакедемона. внучкою Лслега. яку звали 
Спарта. Ім’я Лакедемон складають компоненти пакеде+ман-мон. де 
лаксде споріднене з санскр. лакуда-лакида-лаксда "палиця, кий. жезл" 

а ман-мон - суфікс наділеності чимось. Тобто Лаксдемон означає “На¬ 

ділений києм, жезлом" "Києдержець", “Киянин". За країною Лакедс¬ 

мон її жителі - лакедомоняни, пакедемонці. інша назва яких - спорти, 

спартанці. Лакедсмонці означає "кисдержці, кияни", вони мають ін- 
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доарійску семантичну паралель на теренах Давньої України - дандарії, 

у санскриті ім’я Дандаман теж означає “Наділений києм-жезлом ”, як 
і ім'я Лакедемон. Різновидом дандаман є дандадгар ‘ києдержець, жез- 

лодержець”, а індоарійських дандаріїв античні автори знають на Куба¬ 

ні й Південному Бузі упродовж тисячоліття, вони входили до Боспор- 

ського царства, яким довгий час правили царі з династії Спартокідів, 

вочевидь пов'язані зі Спартою. А лакедомоняни-спартанці здавна ві¬ 

домі своєю воїнською доблестю. По сусідству з Лагульськом на Жи¬ 

томирщині є і село Лідівка, назва якого, напевне, відбиває зв’язок з 
лідійцями-ілірійцями, які споріднені зі спартанцями-лакедемонцями. 

Тож санскр. па/уда має свій синонім - санскр. данда “кий, жезл, ски- 

петр" з найдавніших часів засвідчене на українських теренах. А укра¬ 

їнські прізвища Лакида-Лакуда. що мають і форму Лакиза-Лакуза, 

означають Кий. 

Лакшман “Щасливий" - син царя Дашаратхи і його дружини 
Сумітри, зведений брат і сподвижник Рами, героя “Рамаяни", чоловік 

Урміли, сестри Сіти. взірець братньої відданості - був нерозлучним 
супутником Рами та його дружини Сіти під час їхнього 14-річного ви¬ 

гнання. Як індійському імені Лакшмі на означення богині щастя, ба¬ 

гатства і сімейної злагоди й дружини Віиіну відповідає латиське Лай- 

ме, так і індійське чоловіче ім'я Лакшман відповідає латиському імені 
Лаймон. Ім’я Лакшман означає "Щасливий", бо його носій мав на тілі 
деякі щасливі прикмети - родимки тощо. Сходить ім’я до санскрит¬ 

ської дієслівної основи лакш "мати щасливу прикмету, бути щасли¬ 

вим’’. спорідненої з англ. Іиску “щасливий ". Місцеві форми імені Лак¬ 

шман - Лакхман, Лакхан. Лакха. Лакка, можливо, споріднене з сучас¬ 

ним іменем Лука. Є також жіноче ім'я Лакшамана "Щаслива”. 

Лакшмі "Щаслива", “Благодатна", "Успішна", “Прекрасна”, "Ча¬ 

рівна" - дружина бога Вішну. богиня щастя, багатства й сімейної зла¬ 

годи, тотожна балтійській Лайме й давньоукраїнській Ладі. Як грець¬ 

ка Афродіта постала з піни морської, так і Лакшмі постала з морських 
вод, коли боги-деви і їхні старші брати - асури сколочували Молоч¬ 

ний океан, щоб повернути скарби, затонулі під час потопу. Земні вті¬ 

лення Лакшмі - Сіта, дружина Рами, та Радга, улюблена пастушка 
Крішни. Інші імена Лакшмі: Амала (наголошене останнє а) “Чиста”, 

“Бездоганна”, “Непорочна". Індіра “Дарувальниця багатства, добробу¬ 

ту", Лола “Чарівна", “Прекрасна". 

Лакшмінараяна “Лакшмі й Нараяна" - ім’я, складене з імен 
двох божеств Лакшмі+Нараяна, де Нараяна - одне з імен Вішну, дру¬ 

жиною якого і є Лакшмі. 
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Пакіимічандра “Місяць Лакшмі" - ім’я-епітет Вішну. яке скла¬ 

дають санскр. лакшмі*чандра, де Лакшмі - дружина Вішну, богиня 
щастя, багатства й сімейної злагоди, якій тотожні балтійська Дайме і 
давньоукраїнська Лада. Санскр. чандра означає “місяць", воно відби¬ 

те о українських назвах і прізвищах як шандра. Деякі інші імена Ві¬ 

шну, пов’язані з його дружиною: Лакіимідева “Бог Лакшмі". Лакшмі- 
даса “Відданий Лакшмі", Лакшмідгара “Лакшмідержець", Лакшмікан- 

та “Коханий Лакшмі" Лакшмілала "Улюбленець Лакшмі", Лакшмі- 
натха “Цар Лакшмі",Лакшмірамана “Коханий Лакшмі", Лакшмісакха 
“Друг Лакшмі", Лакшміндра й Лакшміша “Владика Лакшмі", де іша 
“господь, Всевишній" тотожне християнському Ісус. 

Лалітакішор “Чарівний юнак" - ім’я-епітст Крішни. яке скла¬ 

дають санскр. лаліта+кішор, де лаліта - “чарівний, гарний", кішор - 

“хлопець, молодик, юнак". Інші імена Крішни з Лаліта, яке спорідне¬ 

не із сучасним жіночим іменем Лоліта “Чарівна", “Прекрасна": Далі- 

такумара “Прекрасний принц" де кумара - ‘знатний юнак; царський 
син, царевич”, Лалітамохана "Прекрасний чаруватель", де мохана - 

“захоплювач, чаруватель. утішник" 

Лан/апін “Плужник" - в індійській міфології Валадсва-Білобог, 

землеробське божество, атрибут і зброя якого - рало, плуг. Баладсва- 

Лангалін - старший брат бога-воїна Крішни, різні імена обох ряс¬ 

но відбиті в українських прізвищах і назвах. Ім'я складають санскр. 

лан/ала-лан/ула-ла/ула "рало, плуг" із суфіксом присвійності або на- 

ділсності чимось їм, якому тотожне укр. ин у назвах і прізвищах. Є 
індійське чоловіче ім’я Лангала-Лан/ула, давні джерела згадують 
річку Лан/алі “ІІлужну", "Плужницю" що їй поклонялися як боги¬ 

ні. Річка Плужениця є в басейні Десни на Чернігівщині. У Новоград- 

Волинському районі Житомирщини с давнє (видно вже з назви) село 
Несолонь, біля якого є давньоруське городище і якому (серед інших) 

підпорядковане село Лагульськ. 

Лан/аліша "Лемішна богиня" - ім'я богині-воїтельки Дурги- 

Деві-Діви, ім'я якої на теренах України античні автори засвідчують 
іще в IV ст. до н.е., численні “дівині" й "дівочі" назви по всій Укра¬ 

їні пов'язані саме з нею. Ім’я-епітет складають санскр. лан/алі+іша, 

де лан/алі “плуг, рало, леміх", іша - “бог", іші - “богиня". На Жито¬ 

мирщині (Лугинський р-н) є річки Леміш - притока Жерева і Лем- 

ля - притока Ірші. Там і село Стрибіж, назва якого сходить до язич¬ 

ницького Стрибога, інше ім'я якого Влес-Велес, а він тотожний індій¬ 

ському Вріші-Шіві-Роду. А Дурга-Деві-Махсші-Мокоша - дружина 
Шіви-Рода, тож і Стрибога. Ім’я Дур/адеві “Дурга-богиня" у грецькій 
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передачі Тіргатао засвідчене в давній Україні ще в IV ст. до н.е.. тут 
його мала дружина сіндського (індського) царя. 

Лахор - місто в історичній Індії, добре відоме в давні часи, бу¬ 
ло столицею сікхської держави в Пенджабі (1799-1849), після 1947 ро¬ 

ку відійшло до Пакистану, де є адміністративним центром провінції 
Пенджаб (історичний Пенджаб нині поділений між Індією і Пакиста¬ 

ном). З назвою Лахор споріднене таврське поселення Лагура в Криму, 

яке у II ст. згадує Птоле.мей. а ГІліній знає як Ла/ира. ІІенджаб давньо¬ 

індійські джерела називають Аратта. його знає "Велссова книга", у 
Пенджабі записана "Рігведа" там і досі є свої "запорожці" які носять 
жовто-блакитне вбрання. А засновник сікхизму Гуру Нанак народив¬ 

ся біля міста Чухиркан, назва якого тотожна назві Чигирин, що її мала 
козацька столиця часів Богдана Хмельницького. Назва Лахор сходить 
до санскр. па/ура “кий, ціпок, палиця, булава” яке має і форму пагупа, 

а на Житомирщині є Лагульськ (див. Иан/аяін). 

Ліпаватара "Втілення розваг” - ім'я-епітет Крішни, яке скла¬ 
дають санскр. ліла+аватара, де піла - “гра, розвага, забава", аватарп 
- "втілення, уособлення’*. Народна вистава у Північній Індії, присвя¬ 

чена Крішні, називається крішналіла або расліла, її витоки вбачають в 
епізоді міфів про Крішну. коли юні пастушки-гопі танцюють коловий 
танок, зображаючи Крішну та його подвиги Історичними центрами 
кріиіналіли є місто Магхура й місцевість Вріндаван, де пройшли ди- 

тиство і юність Крішни. Виставу складають церемонія поклоніння 
богам, танцю в стилі катхак та ігрова частина - ліла. Оповідачем є по 
стійний персонаж вистави - Свамі або Госаїн, якому тотожне укр. ха 
зяїн, ролі виконують хлопчики-брахмани. 

лока “світ" - частина давньоіндійського всесвіту. Найраніш 
універсальні уявлення про два світи (локадвая) на космічній верти 
калі - земній і небесній сходять до "Ріґведи"; його згодом замінює по 
няття локатрая або трілока "три світи”, тобто земля - обитель людей 
небо - богів і підземний світ асурів-демонів. Санскр. лока має зна 
чення “місце, край, країна; простір, світ, всесвіт, земля; люди, народ 
людство", з лока є багато імен на означення різних богів: Локакріт 
Локакартар “Творецьсвіту". Локанатха і Локапаті "Цар світу", Локе 
ша і Локешвара “Владика світу", Локадгатар “ Творець світу". 

Локаматрі “Мати світу" - ім’я-епітет Лакшмі, дружини Вішну 
богині щастя, багатства й сімейної злагоди, яке складають санскр 
лока+матрі, де лока - “світ", матрі - “мати". Інше ім’я Лакшмі із зна 
ченням “Мати світу" - Локаджанані. де джанані “мати", дослівно “на- 

родителька", утворене від санскритської дієслівної основи джан “ро- 
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дитися, народжуватися" тотожної латин. $сп Тобто Локаджанані - 

"Народигслька світу", де з джанапі споріднені укр. жінка, жених, же¬ 

нитися. женіння. 

покапала “охоронець світу" - поняття в епічній міфології на 
означення 8 богів, які охоронять 4 основні й 4 проміжні сторони сві¬ 

ту. Схід охоронне Індра. захід - Варуна, південь - Яма. північ - Ку- 

бера; Сома-Місяць охороняє північний схід, Ваю-Вітер - північний 
захід, Аґиі-Вогоііь - південний схід, Сур'я-Сонце - південний захід. 

Кожен бог-охоронець має свою слона, який підтримує його сторо¬ 

ну світу. В “Атхарваведґ Агні - охоронець сходу. Індра - півдня. Ва¬ 

руна - заходу. Сома - півночі. Вішну - нижнього, а Брихаспаті - верх¬ 

нього світу. Тобто індійська міфологія знає 4.6.8 і 10 сторін світу. За¬ 

хисником усіх сторін світу на земному рівні вважався цар. Що скіфи 
знали вісім сторін світу засвідчує ім'я скіфського царя - Октамасад. 

який за зраду предківської віри й звичаїв убив свою брата Ар'япіто 
і сам посів престол. Ім'я Октамасад складають Окша+маспд, де ма- 

сад “бог; мудрий", а Окта - грецька передача скіфського аіита. шита 
“вісім". Тобто Октамасад означає “Восьмибожний". йому відповідає 
слов'янське Осмомисп - епітет галицько-волинського князя Яросла¬ 

ва. Термін складають санскр. лока+пала, де лока - “світ", нала - “за¬ 

хисник. охоронець" відбите в етнонімах пали, поляни, поляки, назвах 
Пала. Палакій, Паяунь, Полянська земля, Семиполки. іменах Свято- 

полк. Ярополк і Полкам, термінах полк, полковник і полководець 
Лохіта “Червона. Руда. Мідяниста" - інша назва ріки Брахма¬ 

путра (див.), у пурлнах - Лохітья. а також означення планети Марс. 

З лохіта споріднене укр. Лохвиця - річка на Полтавщині, притока 
Сули, на якій і однойменне місто. Оскільки виця в Лохвиця тотожне 
санскр. ваті, то індійська форма назви Лохвиця - Лохаваті, Лохваті, 
у перекладі - Рудавиця. А лише на Полтавщині до десятка річок Руда. 

Рудка, Рудька, Руда-Лозова. Крива Рудка тощо. 

Лохіта/ріва “Червоношиїй” - ім’я-епітет Агні-Вогню, яке скла¬ 

дають санскр. лохітаь/ріва. де /ріва - “шия", споріднене з укр. грива, 
а лохіта - “червоний, рудий", звідки й хінді лиху “кров" (пор. давньо- 

укр. руда “кров"). 

Лохітанга “Рудотілий" - одна з назв планети Марс, утворена 
з санскр. лохіта+ан/а, де лохіта - “рудий, мідянистий", ан/а - “тіло, 
тулуб", а також одна з назв тризубця Шіви. 

Лохітаиіва “Рудокінний" - ім’я-епітет Агні й ІІІіви, яке скла¬ 

дають санскр. похіта+аіива. де лохіта (рохіта) - “рудий, червоний”, 



Мадана/опала “Чарівний пастух" - ім'я-спітет Крішни, яке 
складають санскр. мадана*/опала, де мадана “який п'янить, чарує" 

споріднене з укр. мед. а /опала - “пастух" (досл. “охоронець корів, ху¬ 

доби"). Санскр. Гопала (хіиді Гопал) також - одне з найпопулярніиіих 
імен Крішни, відбите в українських прізвищах Гупал, Гупало, Гупалов, 

іупалюк, іупаленко і назвах Гупали (на Волині), Гупалівка, Іупалівщи- 

на (обидві на Дніпропетровщині) та Гопло в Польщі (озеро), звідки й 
етнонім гопляпи. 

Мадгава “Нащадок Мадгу" - ім’я-епітет Крішни, а також Ші- 

ви й Індри, яке складають санскр. млдгу+ва, де Мадгу - предок Кріш¬ 

ни, ва - суфікс збірної множинності, як в укр. братва, литва, мордва, 

татарва, рос. ботва, листва. Назва мадгави “нащадки Мадгу" - си¬ 

нонім до назви ядави, а ядави тотожні літописним ятвягам. Інші іме¬ 

на Крішни з Мадгава: Мадгаванандача «Син мадгавів- (пандана “син, 

нащадок"), Мадгавадева “Бог мадгавів" (дева “бог"), Мадгавараджа 
“Цар мадгавів" (раджа “цар, правитель"), Мадгавачандра “Місяць се¬ 

ред мадгавів", де чандра “місяць" відбите в українських прізвищах та 
назвах як Шандра. 

Мадгавапрія “Кохана Мадгави" - інше ім'я Радги, улюбленої 
пастушки Крішни, яке складають санскр. мадгава+прія, де мадгава - 

одне з численних імен Крішни, прія - “кохана, улюблениця", спорідне¬ 

не з укр. приятель, приятелька, приємний, приязнь, яке має і значен¬ 

ня “дружба, любов" 

Мадгувата, Мадгуваті “Медовиця" - річки в Індії, назву скла¬ 

дають санскр. мадгу “мед" і суфікс вата, ваті, тотожний укр. вата, 

виця в назвах Горохувата. Комишувата. Скелювата й Щекавиця. Юр- 

ковиця, Хоревиця та ін. На Черкащині є річка Медувата, структур¬ 

но й значеннєво тотожна індійським Мадгувата й Мадгуваті. Взагалі 
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“медових” індійських та українських назв багато: в Індії це Мадгудга- 

ра "Медовий потік”, священна ріка Мадгудіва “Медовобожествснна", 

Мадгукулья “Мсдовопотічна”, Мадгуматі “Повна меду", Мадгунаді 
“Медова річка”. Мадгувахіні “Медоноша” (пор. річку Золотоноша на 
Черкащині, що має значеннєвого індійського двійника - річку Хема- 

вахіні), гора Мадгукута "Медововершинна" тощо. В Україні маємо 
дві річки Медунки (на Вінничині й Київщині), причому друга Медун¬ 

ка - притока Молочної, вона тече в селі П'ятигори Тетіївського райо¬ 

ну, назву Тетіїв народні перекази пов'язують з половецьким князем 
Тетієм, а українські половці мовно й етнічно споріднені з раджпута- 

ми - індійськими "козаками" Назву Медова мають 4 болота, колись 
річки, якщо судити з назв у жіночому роді, причому три з них впада¬ 

ють в Азовське море, де й річка Молочна з її знаменитою Кам’яною 
Могилою. Річка Медунка на Київщині, де й річка Медвинка, теж при¬ 

тока річки Молочної, щоправда, вже іншої. Довкола Азовського моря 
(давньої Меотиди) жили індоарійські. так звані сіндо-меотські пле¬ 

мена. тому й не дивно, що в обох ареалах чимало "медових" річок. На 
Львівщині с селище Меде нині, вперше згадане 1395 р.. хоча археоло¬ 

гічні дані засвідчують, що воно існувало набагато раніше. Про занят¬ 

тя тутешньої людності бортництвом підтверджує і писемна згадка, 

що в ХУ-ХУІ ст. на печатці Меденич були зображені три вулики. 

мадгумакхі - санскритське означення бджоли, утворене з мадгу 
“мед” та макхі "муха”, тобто дослівно "медова муха". Синонім - мадгу- 

макшіка (пор. мошка), який водночас і чоловіче ім'я. 

Мадгунаді “Медова річка” - річка в давній державі Відарбга, 
якою в епічні часи правив цар Бгішмака. батько царівни Рукміні. дру¬ 

жини Крішни. Назву Мадгунаді складають санскр. мадгу*наді, де мад¬ 

гу "мел", наді "річка, вода" відбите в українських річкових назвах Над- 

ва. Надків, Надове. Надюнька. Недра. А індійське воїнське ім’я Ьгіш- 

мака “Грізний” (досл. “Який наводить страх”) тотожне українському 
прізвищу Ьушмака. назва Відарбга споріднена з етнонімом дуліби й 
назвою Здолбунів. 

Мадгупаті “Владика весни” - ім'я-епітет Крішни. яке склада¬ 

ють санскр. мадгу+латі, де паті - "ватажок, вождь”, а мадгу може 
означати і мед, і весну (весняний сезон), і перший місяць індійського 
календаря чайтра. який відповідає європейському березню-квітню 
(відлік в індійців з середини місяця). Індійський рік починався саме у 
березні-квітні. як колись і в слов’ян. 

Мадгуранатха “Цар (усього) солодкого” - ім’я-епітет Крішни, 

складають санскр. мадгура+натха, де мадгура - "солодощі; солодкий”, 
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а натха - “правитель, цар". Санскр. мадгура утворене від мадгу “мед" 

отож ім'я Мндгуранатха можна тлумачити і як “Цар (усього) медо¬ 

вого". 

Майтхілі “3 Мітхіли”, “Мітхілійка” - ім’я царівни Сіти, дружи¬ 

ни царевича Рами, героя “Рамаяни" дане за країною Мітхілою. де во¬ 

на жила і де правив її названий батько Джанака “Народитель” який 
знайшов її в борозні під час ритуальної оранки; через це вона й Сіпиі 
- “Борозна” або “Виорана". 

Мап, Маль “Чорний", "Темний" - тамільська назва Вішну та йо¬ 

го земної авагари (втілення) Крішни. синонім - Тірумапь "Священ¬ 

ний Темний”. Припускають, що первісно Маль - дравідійське пастуше 
божество, яке втілювало темну половину року, сезон дощів, і сходи¬ 

ло до “юного бога” протодравідійської міфології, як і інше божество - 

Муруга-Муруган (пор. укр. прізвище Моруга). Санскрит дає для мала- 

мап значення “темний, чорний” і “вінок, вінець, корона". У санскри¬ 

ті малій і мальоант “темний, чорний” малішман "чорнота", миліш кар 
"чорнити” (нор. укр. малювати з первісного чорнити). У запорожців 
засвідчені прізвища Малуш-Малши. Малавіра-Маловіра, Малчмуж- 

Маломуж. Особливо багато імен з компонентом маль у пенджабців 
і раджпутів - індійських "козаків". Героїня раджпутського епосу - 

Мальхна, місто в Раджастхані - Малькхсд. раджнутські князі мали 
ім'я Малодсв, сучасний індійський генерал мас прізвище Мальхотра. 

У сікхів поширені імена Ьахтмаль. Іодармаль, Дар/ахмаль. Дгірмаль, 

Каурамаль, Натхмаль, Пахармаль. Сураджмаль, Чухирмаль тощо, де 
маль сприймається саме в значенні “вінок; увінчаний” і часто вжите з 
іменами Вішну й Крішни або їхніми атрибутами. 

Древлянський князь Мал означується іще як Малко Любсча- 

ним. а в билинах як Микита Залсщанин. Що наштовхує на думку; а чи 
не синоніми імена Мал і Микита, адже в санскриті мукута теж "ві¬ 

нець, корона”. Річка Мала в Індії і означає “Вінок", “Уквітчана", тоб¬ 

то пишнозелені береги, уквітчують її. як вінком, короною. МчлчОс- 

ві - одне з імен Лакшмі. дружини Вішну, означає “Увінчана богиня” 

"Укоронована богиня", а сам Вішну має імена Маладсва-Мальдео. Тож 
цілком можливо, що й древлянське ім'я Мал означає те саме, що й 
Крішна, тобто "Чорний", а похідне від нього Малуша - семантичний 
двійник давнього жіночого імені Чорнуша. яке, в свою чергу, тотож¬ 

не індійському жіночому імені Крішна (наголошене а). Тоді й назву 
Малин можна тлумачити як Чернин. Загадковий етруський вираз сиге 
таїауе можна тлумачити як бики чорні, зважаючи, що сиг. киг “бик", 

а іє. таї “чорний, темний". У такому разі сиге таїауе тотожне виразу 
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бунте врпнії “бики вороні" у “Слові" і наші Маїогоаа “Чорнобиків" 

у Аноніма Раненнського (VII ст). Биків і корів колись дарували жер¬ 

цям і храмам, а корида постала з ритуалу, в якому важлива роль ві¬ 

дігравали бики. Водночас в етруській мові таїауе означає “гори", за¬ 

свідчені етруський цар Малсй і гора Мати. І в дравідійських мовах 
пиі/ііу“гора", назва дравідомовного населення в індійському штаті Не¬ 

рада - малаялам "горяни, горці", мова їхня теж малаялам. А людність 
Кералн належить до палеосередземпоморської раси, як і більшість 
дравідійських народів. То чи не споріднені назви дравіди й древляни* 

І Іоказово. що Мап входить в імена богів, які найбільше відбиті в Дав¬ 

ній Україні: Матні - ім’я Дурги, дружини ІІІіви, інші імена якого Рад. 

Іілсс-Велес, С.трибог. Мокош. Бутанам, Махадава. Манаті, Мальява- 

ті. Маліні - назви Ґанги, ще одна назва якої - Апа/а мас н Україні до¬ 

брий десяток двійників. Малвяван - священна гора в Індії, Малявіка - 

жіноче ім’я, ручай Малявка на Житомирщині, на Івано-Франківщині 
(в Яремні) гора Малява і потік Малявський. 

Маллапрія “Покровитель борців-енлачів", “Борнелюб" - ім'и- 

енітст Крішни. яке складають санскр. малла*прія, де малла - “кулач¬ 

ний боєць; силач", прія - “улюбленець; любитель, прихильник", якому 
в складних словах тотожне укр. люб (пор. добролюб. правдолюб, вино- 

люб тощо). 

Манджукеиіін “Мрекраснокосий" - ім’я-епітет Крішни, тво¬ 

рять санскр. манджу+кеиіін, де манджу - "краса, чарівність; чарівний, 

прекрасний” а камін - “косатий", “з довгим волоссям", споріднене з 
укр. коси "волосся". Утворене від манджу ім’я Манджула “Вродливий”, 

“Гарний" тотожне українському прізвищу Манжула. від якого похідні 
- Манжулснко й Манжспснко. 

Манджула "Красень" "Вродливець" - санскритське чолові¬ 

че ім’я, де санскр. манджу означає “краса, врода, чарівність”, а ла су¬ 

фікс. що творить прикметники від іменників і дієслівних основ. Тоб¬ 

то Манджула означає Тарний-Вродлиний-Чарівний". Йому тотожне 
козацьке й сучасне українське прізвище Манжула, похідні від якого 
прізвища Манжуленко, Мандзулснко. Манджеленко. Індійські цари¬ 

ці й царівни в епосі мають ім'я Манджуліка "Красуня. Вродливиця ", а 
річка на Полтавщині, права притока Псла, мас назву Манжсйліка; тут 
і село Манжелія. Назву чомусь вважають тюркською, хоча насправді 
нона споріднена з санскр. манджула “гарний, чарівний". 

Манджушрі “Прекрасна богиня" "Божественна вродливиця'' - 

ім'я-епітет Лакшмі. яке складають санскр. манджу+иірі, де иірі - "бо¬ 

гиня'', а манджу - “краса, врода, чарівність" яке в прикметниковій 

229 



формі манджула “вродливий, чарівний", відбите в українських пріз¬ 

вищах Манжула, Манжупенко. Манжеленко та назві річки й села на 
Полтавщині - Манжелія.Суфікс ла в манджула творить прикметни¬ 

ки від іменників та дієслівних основ і тотожний українському суфік 
су ля-ль у словах чапля, журавель та ін. Інше ім’я Лакшмі з компонен 
том иірі -Деваиірі “Божественна богиня". 

Манімала “Коштовне намисто" - ім'я-епітет Лакшмі, бо 
гині щастя, багатства й сімейної злагоди, яке складають санскр 
мані+мала, де мані - “коштовність", а мала “вінок, гірлянда; намис 
то". Від мані утворене чоловіче ім’я Манік і жіноче Маніка. а в україн 

ців побутує прізвище Маник. Можливо, сюди стає і жіноче ім'я Маня 
зменшувально-пестливе Манька. 

Мануш "Людина. Чоловік" - індійське чоловіче ім'я, споріднене 
з укр. муж та пол. менж. У Канівському полку, за “Реєстром" 1649 р., 

служив козак Манух Данченко, прізвище Дорош Манужик мав козак 
Корсунського куреня в "Реєстрі’’ 1756 р. Цигани називають себе ма¬ 

нуш. тож. можливо, козацькі ім’я та прізвище Манух і Манужик (варі¬ 

ант Манушик) - саме циганського походження, тим більше що в коза¬ 

ків засвідчено чимало прізвищ від циган, а цигани безперечно індій¬ 

ською походження. Мануша також - місце прощі на річці в Індії, на¬ 

зва означає “Чоловіча” або “Людська". У зв'язку з чим привертає увагу 
річка Мужева (Мужева Долина) на Полтавщині, ліва притока Грунь- 

Черкесу. яка тече в селищі Опішня. А "Махабглрата" мовить, що "... 

на схід від Мануші... тече річка, відома як Апа/а" Апа/а - інша назва 
священної Ганґи. вона має численні гідронімні й топонімні відповід¬ 

ники в Україні, до яких належить і Опішня. 

марути - божества вітру й бурі у ведійській міфології, склада¬ 

ють бойову дружину бога-воївника Індри - володаря сварґи-неба й 
ватажка небесного воїнства. Назва тлумачиться як "віючі з моря". Ве¬ 

дійським марутам тотожні мариці "Велесової книги" та "вітри, Стри- 

божі внуки” у “Слові о полку Ігоревім” Вираз про вітри-марути- 

мариці в “Слові", що вони - Стрибожі внуки, підтверджують, що Род. 

Стрибог і Влес-Велес - різні імена одного божества. А у ведійській мі¬ 

фології батьком марутів є Рудра-Род. 

Матрі “Мати" - ім’я Лакшмі. дружини Впину, такс ж ім’я має 
богиня-воїтелька Дурга. інші імена якої Амба. Амма. Ма, Мата. Ма- 

тар означають “Мати" й відбиті в давній Україні. Санскр. матрі. ма- 

тар означає також “вода". 

Матрівішну “Магрі й Вішну" - ім’я складають санскр. мат¬ 

рі* вішну, де матрі “мати" - одне з імен богині Лакшмі. а впину - Ві- 
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шну. Явище, коли божественне подружжя об’єднується ОДНИМ СПІЛЬ¬ 

НИМ іменем, досить часте в індійському іменотворенні. Тобто ім’я 
Матрівішну означає "Лакшмі й Вішну". Прикладом цього є ьисокос- 

татусне ім’я Сітарам, утворене з імен головних героїв “Рамаяни” - 

царевича Рами та його дружини Сіти, взірця подружньої вірності 
в індійців (Рама - сьоме земне втілення Вішну). А також ім’я Радга- 

крішна, складене з Радга+Крішна, де Радга, споріднене з українським і 
циганським Рада, улюблена пастушка Крішни. Сарвапаллі Радгакріш- 

пап звався перший президент незалежної Індії. 

Матрідеві "Мати-богиня" - одне з імен дружини Шіви-Рудри, 

його жіночої іпостасі, богині-воїтельки. зброя якої - спис і тризу¬ 

бець. Санскритські терміни матрідей і матардей означують людину, 

яка глибоко шанує, боготворить матір, що однаковою мірою стосу¬ 

ється і рідної матері, і богиш-матері. Ім’я складають санскр. матрі, 

матар "маги" споріднене з укр. матір, та дееі "богиня" Багато індій¬ 

ських чоловічих і жіночих імен мають компонент матар-матрі “ма¬ 

ти". Матар-Матрі - одне з імен Дсві-Діви-Мокоші. яка на Черкащині 
безпосередньо причетна до Дівич-гори в Каневі і до назв Родень, Ка¬ 

пів, Умань. Саме в Умані засвідчене непрозоре для дослідників укра¬ 

їнське прізвище Матирдей, яке й можна пов’язати з інд. Матріде- 

ві; тим більше, що дружина Шіви мас й імена Ума та Канья “Діва", а 
інд. дев "бог" має і форму дей, як у боспорських іменах III ст. Валодей, 

Сакдсй, Хардей, які мають індійські відповідники й відбиті в козаць¬ 

ких прізвищах. До Матрідеві-Матрідей у цьому плані близьке зна¬ 

ченням індійське ім'я Матрічета "Який шанує матір" де санскр. че¬ 

ши споріднене з укр. штити "шанувати” (рос. чтить, почет). 

Матсьяватара "Рибовтілсний " - ім’я-епітет Вішну. дане за 
його першою аватарою з десяти, коли він, мовить міф. перед пото¬ 

пом навчив першопредка людей Ману як урятуватися, а тоді в подо¬ 

бі рибини допоміг його судну пристати до високої гори, що височі¬ 

ла серед вод. Міф неабияк перегукується з міфом про Ноя і всесвіт¬ 

ній потоп. Ім’я складають санскр. матсья+аватара, де матсья “ри¬ 

бина". аватара “втілення, подоба, образ", дослівно "сходження (на 
землю)" Сонячний бог Вішну вважається покровителем і захисником 
землі та людей, його як Вишень і Вишній знає "Велесова книга", у ни¬ 

нішніх українців побутує прізвище Вишень. Найбільш відомими зем¬ 

ними втіленнями Вішну є Рама й Крішна. відповідно сьоме і восьме. 

Крішну “Велесова книга" знає як Кришень, а прізвище Кришень по¬ 

бутує в сучасних українців, прізвище Кришненко мав сотник Переяс¬ 

лавського полку (Воронківська сотня). 
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Матхураиатха "Володар Матхури" - ім'я-енітет Кріпши, яке 
складають санскр. матхура+натха. де Матхура - місто, в якому 
народився Кріиіна. а натха - “володар, владика, цар* Ще одне ім’я 
Кріпши - Матхуреша "Владика Магхури" складене з матхура и'пні, 
де іша, іш - "бог, владика, господь", споріднене з кус. 

маупін “князь, цар" - термін на означення правителя, князя, 

царя, що з часом став чоловічим іменем. Утворений від санскр. мау- 

пі "вінець, корона" й суфікса приналежності ш. Тобі© маупін дослів¬ 

но означає "наділений короною" Маупі входить у високостатусні дпо- 

оснопні імена, наприклад, Шіви: Індумаулі, Чандрамаупі, Шашімаулі, 

де Інду, Чандра. Шаші “Місяць* а ці імена означають “Місяцскорон- 

ний”. бо зачіску Шіви прикрашає півмісяць, який, за міфами, дістав¬ 

ся йому, коли боги й асури сколочували Молочний океан, щоб по¬ 

вернути затонулі під час потопу скарби. Чандра відбите і в Україні: є 
прізвище, річка й село Шандра. На гербах багатьох українських шля¬ 

хетських родів, особливо половецького походження, присутній пів¬ 

місяць. А половці, мовно й етнічно споріднені з раджиутами, "індій¬ 

ськими” козаками, здебільшого поклонялися Шіні. Синонім до Чан- 

драмаупі - Чандратда. де апіда “корона* відбите в давньоукраїнських 
іменах на означення дружини ШіииВлес-Велсса: Опіда “Корона” в Ге- 

родота. Діва-Обнда "Богиня в короні* у “Слоні о полку Ігоревім” та 
Обидоносіщя “Вінценосна” у “Велссовій книзі*. 

Махабала “Великосилий" - ім’я іидри, де маха “великий”, а ба¬ 

ла “сила”, той самий компонент, що і в іменах Бала, Балавіра, Нападе- 

ва й Баларама на означення старшого брата Крішни й відбите в ко¬ 

зацьких та сучасних українських прізвищах Бапь, Бальвір. Ьалбчр, 

Бопудей, Білдей, Біпдій, Бепьдш. 

Махабалешвара “Владика всликодужих* - ім'я-епітет Шіви, 
яке складають санскр. маха*бала+ішвара. де маха - “великий”, бала - 

"сила, могуть”, ііивара - "владика, бог. господь" 

Махабалін “Великосилий" - ім’я-епітст Шіви, його утворюють 
санскр. маха*балін, де маха - “великий", балін - "дужий, сильний; 

силач”; воно, в свою чергу, утворене від санскр. бала “сила” і суфік¬ 

са приналежності до чогось чи наділеності чимось ін. Ім'я Балін має 
старший брат Крішни. землеробське божество, інші імена якого Нала- 

дсва "Могутньобог-Білобог" і Балавіра “Могутній герой" рясно відби¬ 

ті в українських прізвищах Баль-Бальвір-Баявір-Балбир-Балбиренко, 

Балодей-Болудей. Білдей-Бельдій-Більдій. Балабан-Болобан, Болорсв та 
ін. Балін відбите в історичній назві Балин, яку мало половецьке місто, 

згадане в Лаврентіївському літописі під 1116 роком. У світлі найно- 
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піших досліджень. ЩО ІІОЩШЦІ мовно н етнічно ТЯЖІЮТЬ ІІС до ІЮрК- 

ськпх. як внажалося, а до індоариіськич племен, назва ця з санскриту 
тлумачиться “Сильна (фортеця)" 

Михабгайрава “Великотрі шин" - і.м'я-епітет ІІІіііп, яке склада¬ 

ють санскр. лшха гбгайрпва, де махи "великий" бгайраиа - ■‘.мото¬ 

рошний. грізний", н основі якого дії слгнім основа бгая, споріднена з 
укр. боятися. Тож Махіюгаіірим означає і ‘Великий Бгайрака". і "Ве¬ 

ликий мотороііиіореннГГ. тобто “Великий ІІІіва" 

Махабгарата "Велика Індія" - велетенська давньоіндійська 
епічна поема на санскриті, містить IX книг і 100 тисяч кілок (двовір¬ 

шів). яку іноді називають п'ятою ведто. Автором традиційно пважа- 

ктьси мудрець В’нса. Спершу існувала в усному вигляді, а основний 
сюжет записаний у Ш-ІІ ст. до н е. й оповідає про 18-дснну битву між 
двоюрідними братами за царство; довкола основного сюжету брунь- 

кується багато поетичних міфів і легенд. Не тільки літературне, а й 
цінне історичне джерело, що мл« багаю точок дотикання .» Україною 
й українцями: боги. царі, мудреці й могутні воїни тут мають імена, 

які сьогодні побутують в українців як прізвища, а народи й племе¬ 

на мають назви, що їх античні автори засвідчують на теренах Давньої 
України. А чого й логічний висновок, що пращури сучасних українців 
брали участь у подіях, описаних у "МахабгаратГ а деякі її події без¬ 

посередній) відбувалися на давньоукраїнських теренах. Назву склада¬ 

ють санскр. маха ‘великий" та бгпрата. де Награти - давня і сучасна 
назва Індії індійськими мовами. Окремі сюжети з “Махабгарати" пе¬ 

рекладав Іван «бранко - основоположник української індології (ра¬ 

зом із Лесею Українкою), а Павло Ніггср (1872-1939) - перший укра¬ 

їнський санскритолог і родоначальник української наукової індоло¬ 

гії переклав із неї для своєї антилопі “Голоси стародавньої Індії" (ви¬ 

йшла 1982 р.) низку сюжетів. Серед них і “Легенду про ІІІакуиталу". 

на основі якої санскритський поет V ст. Калідаса написав свою иіаме- 

ииту драму “ІПакуитала". перші переклади якої в Європі спричинили 
справжній фурор. 

Л/лхлб;ша‘Великогрізна"- ім'я-епітет Лурги. богині-воїтсльки 
й дружини Шіви. Ім'я складають санскр маха+бгіма, де маха - "вели¬ 

кий". бгіма (наголошене л) - "грізна, страхітлива, жахаюча”, в основі 
якого - санскритська дієслівна основа бгая. споріднена з укр. бояти¬ 

ся. Ця ж основа відбита в іменах Бгіиіма (могутній воїн і полководець 
у “МахабгаратГ) і Бгішмака (батько царівни Рукміні. дружини Кріт- 

ни), які означають “Грізний" і тотожні українським прізвищам Нушма 
й Буимака. Ім’я Бгіма (хінді Бгім). як Бім відбите в кличці пса у відо- 
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мій повісті Троєпольського “Білий Бім Чорне Вухо". 

Махабіджа "Великозерний" - ім'я-спітет Шіви, яке складають 
санскр. маха+біджа, де маха - ' великий ’ біджа - “зерно", споріднене 
з укр. збіжжя. 

Махабгішма “Великогрізний" - ім'я-епітет царя із Сонячної 
династії Шантану, яке складають санскр. маха*бгіиіма, де маха - “ве¬ 

ликий", бгішма - “грізний”. Цар Шантану - батько могутнього воїна 
Бгішми "Грізного", який у "Махабгараті" очолював військо кауравів у 
війні проти пандавів - своїх двоюрідних братів. А ім’я Бгішма тотож¬ 

не українському прізвищу Буиіма. 

Махавараха “Великовепр" - ім’я-епітет Вішну, коли в тре¬ 

тій своїй аватарі вепра він пірнув на дно океану й могутніми ікла¬ 

ми підійняв на поверхню затоплену потопом землю і утвердив її так, 

щоб вона вже ніколи не поринула під воду. Ім’я утворюють санскр. 

маха+вараха, де маха - “великий", вараха - “дикий кабан, вепр". На 
означення Дніпра є назва Варух, яка напрочуд перегукується з інд. 

Вараха-Варах та Іран. Вараз і Гураз “Самець. Вепр. Кабан, Кнур”, а у 
водозборі Дніпра чимало “вепрячих" і “кабанячих" назв. Сюди ж стає 
і назва Данапер на означення Дніпра, де апер якраз і споріднене з укр. 

вепр, а дан (санскр. дану) - “потік, ріка". Тобто Дніпро Данапер тлу¬ 

мачиться як "Ріка-самець". “Ріка-бик", “Ріка-вепр". І назва Бористен 
виявляється грецькою передачею первісної назви Вараз-дан "Вепр- 

ріка ”. яка, зокрема, у Вірменії відбита як Раздан. У парфян був зна¬ 

тний князівський рід - Варази "Вепри. Вепричі". а вірменський цар 
Валаршак, який надав притулок двом індським князям-вигнанцям та 
їхнім трьом синам, походив із парфянської династії Аршакідів. Дода¬ 

мо. що вірменська легенда про цю подію писемно зафіксована в III ст. 

і перегукується з літописною легендою про Кия. Щска і Хорива. 

Маханню “Великий Ваю" - означення бога вітру Ваю. охоронця- 

локапа/іу північно-західної сторони світу. Ім’я складають санскр. 

маха+ваю, де маха - “великий", ваю - “бог Ваю", яке сходить до сан¬ 

скритської дієслівної основи ва “віяти, дути" й споріднене з укр вія¬ 

ти й вій у словах буревій, суховій, завія тощо. Інші імена Ваю - Вата 
й Ватар “Вітер". 

Махавідья "Великознайна", “Всевідна" - ім’я-епітет Лакиїмі, 
яке складають санскр. маха*відья, де маха - “великий", відья - “зна¬ 

ння, відання”, споріднене з укр. відати “знати", активне в творенні ін¬ 

дійських імен; ім’я Відьябушан. зокрема, мав колишній посол Індії 
в незалежній Україні - Відьябгушан Соні. Ім'я Відьябгушан означає 
“Окраса знань", тобто “Мудрий”, а прізвище Соні - “Золотий", тому 
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прикметно, що жив він у посольській резиденції біля Золотих Воріт, 

де й пам'ятник Ярославу Мудрому. Інші імена Лакшмі з маха: Маха- 

дсві "Велика богиня” та Махавібгуті "Великовладна” “Великощсдра", 

де санскр. вібгуті - “сила, могутність; щедрість". 

Махавіра ‘Великий герой” - ім'я засновника джайнізму, однієї 
з національних релігій Індії, що виникла в VI ст. до н е., як і буддизм. 

Ім'я складають санскр. маха+віра, де маха (Іран, мала) "великий, ду 
жий, могутній”, винятково активне в індійському іменотворенні, а ві¬ 

ра - "герой, богатир* Санскр. маха приєднується до імен богів, тво¬ 

рить назви й важливі соціальні терміни: Маха#ішну "Великий Випну", 

Махапакшмі ‘Велика Лакшмі” Махарама “Великий Рама”, Махинам- 

дра “Великий Чандра (Місяць)" Махендра "Великий Індра", Маха/ам- 

/а "Велика Ганґа". Маха у формі жіночого роду - махі “велика, роз¬ 

лога” означає “земля” й наявне у воїнському імені Махіпа "Захисник 
землі", якому тотожне укр. Мазепа. 

махаврата "великий обряд, велике дійство, великий чин" - ри¬ 

туальний двобій на білій бичачій шкурі дойшї-селянинл. який сим¬ 

волізує світлі сили, Індру й богів-девів, і иіудри - залежного общин¬ 

ника, який символізує темні сили, демонів-асурів. Термін складають 
санскр. маха+врата. де маха - “великий", врита - "обітниця, обіцян¬ 

ка. клятва" Обряд сходить до міфу про перемогу Індри над змієм- 

асуром Врітрою. який перегородив води семи річок і не дає їм текти; 

міф відбитий в українському фольклорі, де Врітра виступає як злий 
цар Ворот або Воротар, один з українських танців весняного циклу 
так і називається - Воротар. Двобій асурів-шудрів і богів-вайін'ііі 
стається на початку кожного землеробського року, а перемога світ¬ 

лих сил над темними. Індри над Врітрою-зимою символізує настання 
Нового року, прихід весни, пробудження землі. Тож обряд махаври- 

та календарний, він - елемент землеробської обрядовості і виник се¬ 

ред землеробської людності. Цілком імовірно, що згадана в Геродота 
битва кімерійців між собою перед приходом скіфів і відбиває цей ри¬ 

туальний двобій. 

махавріша "великі бики", “великобичичі" - індоарійське 
плем’я, згадуване у ведах, яке пов’язують з індійським “скотим" бо¬ 

гом Рудрою-Шівою. одне з імен якого - Махавріша "Великий Бик". 

Його творять санскр. маха+вріша. де маха - “великий”, а вріша (хііі- 

ді вріш) “самець, бик, тур. віл". Інше ім'я Шіви-Рудри-Рода - Вріша- 

Ьріш “Самець, Бик" йому тотожне ім’я давньоукраїнського “скотьє- 

го” бога Влес-Вепес, який із прийняттям християнства став святим 
Втчім - покровителем худоби. Із Вріш-Вяес споріднені етноніми 

235 



русь, русії, русичі, імена Борис. Русяіш. І*успшм, назви Русь, Рось, Роса- 

ви, Роська (маг і назву Самець) і Бористен на означених Дніпра, що * 

грецькою нерелачею санскр. Врішадану, хіііді Врішдан. Іран. Вараздан 
і вірм. Ралдан, оскілька давньогрецька не знає звука й літери в. то іно¬ 

мовні слова з ним передає через б. За Влесом-Велссом і давньоукраїн¬ 

ська пам’ятка У-ІХ ст. названа “Волосова книга”. (Семантичні двійни¬ 

ки ведійського махавріша "великобичичі" - скіфський етнонім маса- 

геїни іі слов'янський великоруси. 

Маха/ананаті “Великий владика ганів” - і.м’нснітет Шіпн, яке 
складають санскр. маха+/ана+наші, де махи - "великий”, гана - “га 
ни” (досл. “гурт, загін, юрба"), наші - "владика; батько" Гани - розряд 
напівбогів з иочету Шіви, яких очолює Іанеіна - слоноголовий син 
ІІІІІИІ, бог мудрості й усувач перепон, иокроннтсль учнів і студентів. 
До иочету Шіви входять і бгути - добрі й злі духи, через що І Ліва має. 

і епітет Бгутанатх "Цар бгутів". Д па .Молдаванці в Одесі знайдено 
напис III ст. з ім’ям Бутанат. 

Маха/аурі "Велика Гаурі" - ім’я-снітст Дургн. бої пні-воїтсльки 
й дружини Шіви. яке складають санскр. ліаха*/аурі, де махи - "вели¬ 

кий”. /аурі - “буйволиця". Гаурі також - одне з імен Дурги. тож Ми- 

ха/аурі означає і “Велика Дурга". Іаурі у формі Гурті відбите в імені 
половецької княжни, сестри половецького князя Кончака Гурандухт, 

яка стала дружиною грузинською царя Давида будівничого. Гуран- 

духт - і гітка Кончаківни, невістки Новгород-сінсрського князя Ігоря, 
оспіваного в “Слові о полку Ігорепім". Ім’я І'ураидухпі означає "Дочка 
Гуран-Гаурі". тобто "Дочка Дурги". воно семантично тотожне терміну 
амазонка, де ама сходить до іншого імені Дурги - Ддідгл "Мати”. Тож 
ім’я Гурандухт не тюркське, а індоіранське, хоча нолоинів і лосі волі¬ 

ють відносити до тюркомовних народів Ім’я це засвідчує також, що 
половці шанували Деві-Дургу-Гаурі Гураи і її чоловіка ІІІіву. що під¬ 

тверджується і іншими фактами. 

Маха/ірі "Велика гора", “Великогора" - чоловіче ім’я, його в 
епосі має воїн-динева, інакше воїн-яднв. іюш-ятаяччт.оскільки в ін¬ 

дійців етноніми данави і ядави, а в балтів дай нона і нінниги - тотожні 
й спільні для індійців і балтів. Ім’я творять санскр. маха+/ірі. де ма¬ 

хи - “великий", а /ірі й укр. гора тотожні. Пор. українське й польське 
прізвище Велигура. 

Маха/іта "Великославлений". "Винятково оспівуваний” - ім’я- 

епітет Шіви. утворене з санскр. маха+ппіа. де махи - "великий”, /іта 
- “пісня; оспівування", яке сходить до санскритської дієслівної осно¬ 

ви /а “співати, оспівувати, звеличувати” від неї утворені /ая "пісня. 
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снів" /аяк“співак**, /аіка “співачка". Цілком можливо, що з ними спо¬ 

ріднене й укр. гаївки - обрядові пісні-веснянки, супроводжувані ді¬ 

вочим хороводом, назва яких нібито від того, що гаївки співалися в 
священних гаях над річками, де стояли зображення кумирів - дав¬ 

ніх язичницьких божеств. Проте можлива спорідненість укр. гаївка 
л саискр. /ая “пісня", особливо зважаючи на відбиття в українських 
веснянках рігнсдійського мотиву перемоги бога-громовержця Іидри 
над злим змієм Врітрою. що й символізує настання весни й нового 
хліборобського, тобто Нового року Ім'я іаятрі “Співачка, ІПсиирка" 

має у ведах Сарасваті, дружина Ьрахми. творця світу, який уособлює, 

в тризубі праве вістря; /аятрі й ведійська молитва-слаплсння Сонця. 

У такому разі гаївка означатиме співанка або всличалміа пісня. 

Маха/ріва “Великошпїм" - одне з імен-епітетів ПІінн. яке скла¬ 

дають санскр. маха+/ріва. де мала - "великий ", а /ріва - “шия”, спорід¬ 

нене з укр. грива. 

Махадгвані “МогутньознукиГГ - в епосі ім'я вопіа-дапави. яке 
складають санскр. маха+дгвапі, де лкші - "великий” дгаані - “звук, 

звучання, бриніння" споріднене з укр. дзвін, дзвінок, подзвін, дзвони¬ 

ти (саискр. дгванаті “звучати, видавати звуки, лунати"). А дапави - 

інша назва ндаоіо. тотожних літописним мтвягам. друга назва яких - 

дайнова, від якого походить прізвище ДсЛнсга-Дсі'інска і жіноче ім’я 
Данугпа. З ятвягами пов’язане жіноче ім'я Ядвіга. 

Махадева (хінді Махадсл) “Великий бог" - одне з імен ІІІіни- 

І’удри, який у трійці-ірімургі (інші двоє - Вішну й Брахма) верхо¬ 

вних богів, символізує руйнування старого й творення нового світу, 

а в тризубі уособлює середнє вістря (Вішну й Брахма - ліво й пра¬ 

ве). Ім’я складають маха+дсаа, де махи - "великий”, донсі (хінді <\н) - 

"бог", якому тотожне укр. дей, дні. На тсрсні давньої України ім'я ,\Іа- 

хадава, тотожне індійському Махадева, засвідчене в написі III ст. з 
Ьілгорода-Дністровського (давня Тіра). Інші відомі в Давній Украї¬ 

ні імена Шіни: Ьупишаш (інд. Вгупіанатх). Род (інд. Рудра), Влес-Чспес 
(інд. Вріш), Макоіи-Мокош (інд. Мчхсіи), Сшрибог. 

Махадеві “Велика богиня” - ім'я дружини Шіви-Махадсви, йо¬ 

го жіночої іпостасі, богині-ноїтельки. покровительки й захисниці во¬ 

їнів та обложених ворогом міст. Як і її чоловік, зображається з три¬ 

зубцем. Ім’я складають маха+деві. де маха - “великий”, дсві - “боги¬ 

ня". Синоніми; Деві “Богиня", Махсші “Велика богиня", якому тотож¬ 

не давньоукр. Мокоша. Відома в давній Україні під іменами Дія. Діва, 

Опіда, Діва-Обида, Обидоносиця. Артсміда, Тавропопа, Парпіенос, 

Овраш, Амма, Матир. Матирдей. Гекапиі. Канья, Ума. Покрова, Вого- 
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родиця Пирогоща, поклоніння їй відбите в численних “дівочих" і “ді- 

виних” назвах по всій Україні та поза нею. Одне з її імен - Дур/аде- 

ві "Дурґа-богиня" відбите на давньоукраїнських теренах як Тіргатао 
(грецька передача) ще в IV ст. до н.е. Тут його мала меотянка (Меоти- 

да - давня назва Азовського моря), дружина сіндського царя Гекатея. 
Махаджая “Великозвитяжна" - ім'я-епітет Дурги, богині- 

воїтельки, яке складають санскр. маха*джая, де маха - “великий" 

джая - “переможна, звитяжна", відбите в назві Джайпур “Переможне 
місто", нинішньої столиці штату Раджастхан. А Раджастхан "Країна 
царів” - батьківщини раджпутів, індійських “козаків" які споріднені 
з українськими половцями й печенігами. Санскр. джай як чай відбите 
в українському козацькому прізвищі Нечай, якому тотожне індійське 
воїнське ім'я Аджай “Непереможний". Із джай споріднене джіт “пере¬ 

можний, звитяжний", відбите в козацькому прізвищі Ранджида. яко¬ 

му тотожне індійське воїнське ім'я Ранджіт “Звитяжний у битві". 

Махаджва/ш “Великополумний" - ім'я-епітет Шіви, яке скла¬ 

дають санскр. маха*джвала. де маха - "великий" джвала - "полум’я, 

вогонь", яке мас і форму джвара (хінді джвар). споріднену з укр. жар. 

Санскр. джвара й хінді джвар означують і лихоманку, пропасницю, 

інша українська назва якої - жар. 

Махаджмямім “Великознавець” - ім’я-епітет Шіви; утворе¬ 

не з санскр. маха+джнянін, де маха - “великий", джнянін складають 
джнян+ін, де джнян сходить до дієслівної основи джмя "знати” й спо¬ 

ріднене з укр. знання, ін суфікс приналежності до чогось або наділе- 

ності чимось. Тобто джнянін означає “який знає", “знавець". 

Махакапі “Великочорна" - ім'я-епітет Дурги. богині-воїтельки, 
яке складають санскр. Махачкалі, де маха - "великий" калі - “чорна". 

Капі “Чорна" - одне з імен Дурги, а також означення Землі, тож Маха¬ 

капі може тлумачитися "Велика Калі", "Велика Чорна". “Велика Дурґа", 

"Велика Земля". Див. Калі. 

Махакеша "Великокосий" - ім'я-епітет Шіви. яке складають 
санскр. маха+кеша. де маха - “великий", кеша - “волосся", споріднене 
з укр. коси. Одне з імен Крішни - Кешава “Косатий. Довгокосий” одна 
з двох великих груп сікхів має назву кешдгарі “косодержці”, що відра¬ 

зу навіює на згадку спроби деяких дослідників пояснити назву козаки 
як косаки (через оселедець), що неправомірно (див. Госак). 

Махакупіна (хінді Махакулін) “Високородний” - чоловіче ім’я, 

яке складають санскр. маха+купін, де маха - “великий, високий", а 
куліна-кулін складають купа “рід" і суфікс приналежності до чогось 
або наділеності чимось ін. Тобто куяін означає “наділений родом, 

238 



який має рід” інакше “родовитий, благородний, знатний". Пор. у Бо¬ 

риса Грінченка: одно що вона пані високого коліна, тобто “високород- 

на, шляхетна". Цілком імовірно, що з куліна пов'язані українські пріз¬ 

вища Колінько. Колінич. Куяінич, Кульський. Див. кула. 

Махакша “Великоокий" - ім’я-епітет Шіви, складають санскр. 

маха+акша. де маха - “великий" акша споріднене з укр. око. Синонім 
- Маханетра. 

Махаматрі “Велика мати" - одне з імен богині-воїтельки Дур- 

ги, яка має й імена Мата, Матар. Матрі "Мати" й Матрідеві “Мати- 

богиня", яке тотожне українському прізвищу Матчрдей, засвідчено¬ 

му в Умані. Дурга уособлює жіночу енергію бога Шіви. свого чолові¬ 

ка. Ім'я складають санскр. маха+матрі, де маха - "великий", матрі 
- "мати". Дружина Шіви, як і він сам, має багато імен-епітетів з ком¬ 

понентом маха “великий", але відзначимо лише ті, які повністю або 
компонентами дотичні до української лексики: Махеші (укр. Моко- 

ша) й Махешварі “Велика богиня", Махабгаттаріка “Велика воїтсль- 

ка", Махабгіма “Великогрізна", Махабго/а “Великовтішна", Махадсві 
"Велика богиня”, Маха/аурі “Велика Ґаурі", Махаджая “Великозвитяж- 

на", Махакалі “Велика Калі", Махалакшмі “Велика Лакшмі”, Махама- 

рі “Великовбивча", Махамедга “Великожертовна", Махамоха “Велико- 

чарівна”, Маханіша “Великонічна”, Махараудрі “Великорудрина”, Ма- 

хасмріті “Багатопам’ятна" Махашвета “Великосвітла". Махавідьеш- 

варі "Владичиця великого знання”. 

Маханаді “Велика ріка" - назва індійської річки, яку складають 
санскр. маха+наді. де маха “великий", а наді - “вода, річка", відбите в 
українських гідронімах Надове. Надва. Надюнька тощо. 

Махапада “Великоніг" - ім'я-епітет Шіви, яке складають 
санскр. маха+пада, де маха - “великий", пада - "нога", споріднене з 
укр. п’ята. Є чимало індійських імен із пада “нога"; зокрема, ім’я Дру- 

пада “Дерев'яна нога" мав цар країни ІІанчали й батько царівни Дра- 

упаді, спільної дружини п'ятьох братів-пандавів - героїв “Махабгара- 

ти". Друпада українською звучить Древоп'ят. Древоніг, а в українців 
побутують прізвища Білон ят. Чорноп'ят, Кривоп'ят і Кривоніг, Бі¬ 

лони, Семиніг-Семинога й похідні від них. 

Махараджа “Великий князь”, “Цар" - ім'я Вішну, Крішни, Ку- 

бери й Місяця, у буддизмі махараджі - божественні істоти, які за¬ 

хищають небо й землю від демонів. Ім’я і термін творять санскр. 

маха+раджа, де маха - “великий", раджа - “князь, цар", яке має фор¬ 

ми рай і рой, у циганів рай “ватажок, начальник, циганський барон". 

Прізвище Рой мають світовоїслави кінорежисер Сатьяджіт Рой і пись- 
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мснник Монмотхо Рой - автор першої в Індії п'єси про Тараса Шев¬ 

ченка. На українському грунті рай і рой відпиті в прізвищах Рай-Рой. 

Райко-Ройко. Раюк-Роюк, Райчук-Ройчук. Ратич-Ротіїч, Расвськай- 

Роч&ськіш, Раиіко-Роенко, Райченко-Ройчепкотощо, а як другим ком¬ 

понент відбите в українських прізвищах Шамрай, /Кухрай. Чухрай. 

Шахрай. Жіночий варіант імені Рай “Князь” - Рая. Раіса "Правитель¬ 

ка, Княгиня, І (ариця". 

Махаратха “Велика колісниця” - воїнське ім'я, яке мав син 
мудреця-воіна Внивамїгри і яке складають діаха+ратха, де дніли - 

“великий”, ратха - “колісниця” ноно творить низку високої'гатусних 
індійських імен. Важливий буддистський термін махаяпа - теж "ве¬ 

лика колісниця" і означує одну з двох основних шкіл буддизму, по¬ 

ширену в Китаї, Японії, Кореї, В'єтнамі її деяких інших країнах. Друга 
школа, поширена на ІІІрі Лапці і в країнах Індокитаю, хіпаяна - "ма¬ 

ла колісниця” 

Махараштра (у буддійських джерелах Махарашта) "Велика 
країна” - давня держана в Північно-Західній Індії, нині штат Маха¬ 

раштра. Назву творять санскр. маха * раштра, де маха - “великий", 

раштра - "країна, держава” Па півночі Махараштра межу*: з Пен¬ 

джабом. у давнину Араштра-Аратта (частина історичною Пенджа¬ 

бу 1947 року одіншла до Пакистану), на півдні - зі штатом Іуджарат 
(давня Іуджарраішира). у межах якого колись були давні держави Су- 

раштра й Нааарашшра. Перші згадки про Махараштру відносяться 
до VII ст. до м.с.; тут існували дрібні держави Гопараштра. Малпа- 

раштра, Пандураштра. Апараштра. Відарога й Ашмака, тож назва 
Махараштра "Велика країна” сукупно й означила ці 6 держав. Буд¬ 

дійські джерела подають їх як Махараттха-Махаратта, Сураттха- 

Суратта, Наеараттха-Наваратта.Тожраттха,ритта - різнови¬ 

ди санскр. раштра “країна, держава", раттха-ратта - форми мо¬ 

вою палі, тобто буддійським санскритом. Палі відноситься до пра¬ 

критів - просторічних мов. з палі перекладав буддійські твори для 
своєї антології давньоіндійської літератури Павло Григорович Ріттер 
(1872-1939) - перший український санскритолог, основоположник 
вітчизняної наукової індології. Буддійські тексти знають інші назви з 
раттха-ратта: Аджітараттха “Непереможна країна" Дашраттха 
"Божественна країна” Курураттха “Країна (племені) куру” Махіпа- 

лараттха "Країна (династії) Махіпала” Пуяіпдараджа-раттха “Кра¬ 

їна царів (племені) пулінда”, Панчайоніраттха "Країна п'яти лон". 

Ареал назв ізраштра-раттха-ратта охоплює Північно-Західну Ін¬ 

дію. ареал якраз Індської цивілізації, з яким Україна виявляє багато 
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гідроиімно-топонімних та інших сходжень. Див. Сураштра. 

Махасатья “Великосутній", “ Вел и копра веди ик" - ім’я бога 
Ями, яке складають санскр. маха+сатья, де маха - “великий", сатья 
- “істинний, правдивий", споріднене з укр. суть “правда, істина", сут¬ 

ність, посутній тощо. Столиця царства Ями - Ямапур “Місто Ями” 

(пор. укр. Ямпіпь). 

Махатушіта “Великий утішальник" - ім'я-епітет Вішну, яке 
складають санскр. маха+тушіта, де маха - "великий", тушіта - “вті- 

шальник, утішитсль”, яке сходить до санскритської дієслівної основи 
туш “радіти, радувати", з якою споріднені укр. тішити, втішати, 

тішитися, втіха тощо. 

Махахаста “Великорукий" - ім'я-епітет ІІІіви. яке складають 
маха+хаста, де маха - "великий" хаста - "рука", споріднене з укр. 

кисть. Шіва має велику кількість імен-епітетів з компонентом маха 
"великий”, тож тут відзначимо лише ті, які або компоненти яких зна¬ 

ходять відповідники в українській мові: Махабапі “Великосилий”, Ма* 

хабапеиівара “Владика дужих”, Махабгайрава “Великогрізний", Маха- 

біджа “Великозерний” Махадева “Великий бог", Маха/іта "Велико- 

славний”. Маха/ріва “Великошиій”, Махаджнянін "Великознавець” 

Махаджвапа “Великополумний". Махаксша “Всликокосий". Махако- 

иіа “Великоскарбий". Махакша "Великоокий”, Махамс/ха "Велико- 

хмарний", Махапада “Великоногий”, Махарші "Великомудрий", Махе- 

ша й Махсшвара “Великий бог". 

Махашакті “Великосилий" - одне з імен Шіви, яке творять 
санскр. маха-¥шакті, де маха - “великий", шакті - "сила, могутність”, 

утворене від санскритської дієслівної основи шак (Іран, сак) "могти; 

бути сильним, могутнім". Імена з сак засвідчені в боспорських іменах 
III ст. Сакдей, Сакта, Госак, Рахойсак, Дапосак, Фосак із Сіндики, а та¬ 

кож у важливому для вітчизняної історії терміні козак, українських 
імені й прізвищі Козак, імені половецького князя - Гзак-Кзак, етноні¬ 

мі шаки-саки на означення скіфів в індійців та іранців. Шакті також 
- одне з імен Дурги. дружини Шіви. 

Махашвета “Великосвітла” - ім’я Дурги, дружини Шіви, 

богині-воїтельки й захисниці міст, яка в грізній своїй іпостасі має ім’я 
Махакапі “Всликочорна” Махашвета також ім’я Сарасваті, дружи¬ 

ни бога-творця Брахми. А Шіва й Брахма уособлюють у тризубі від¬ 

повідно середнє і праве вістря (Вішну - ліве). Жіноче ім’я Швета “Бі¬ 

ла, Світла, Ясна", тотожне слов'янському Света, Світпана, й нині по¬ 

ширене в індійців. 

Махендра “Великий цар” - у давньоіндійських джерелах свя- 
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щенна гора, назву якої складають санскр. маха+індра, де маха - "ве¬ 

ликий", індра - “цар, владика” і “бог Індра”. Поняття гора стоїть в од¬ 

ному ряду з поняттям цар, у деяких контекстах поняття гора і цар 
ототожнюються. 

Махеша (хінді Махеш) “Великий бог” - одне з імен Шіви, утво¬ 

рене з санскр. маха+іша, де маха - “великий” іша, іш “бог, владика, 

господь” (на стикові двох слів кінцеве а й початкове і дають е). Тотож¬ 

не імені давньоукраїнського чоловічого божества Мокош-Макош- 

Мокуіи, який у язичницькому пантеоні великого київського князя 
Володимира виступає під ім'ям Впес-Вепес. Жіноча форма імені - Ма- 

хеші "Велика богиня“,їй тотожне укр. Мокоша, вона - дружина Влеса- 

Велеса, давньоукраїнського “скотьєго” бога, а Махеші - дружина дав¬ 

ньоіндійського “скотьєго" бога Шіви-Рудри, інше ім'я якого Вріхи 
"Бик” Синонімом до імені Махеша є Махадева "Великий бог”, відби¬ 

те в Україні як Махадава. 

Махеші “Велика богиня" - богиня, дружина Махеши, тоб¬ 

то верховного індійського божества Шіви-Рудри-Вріши, тотожно¬ 

го Роду-Влссу-Велесу, його жіноча іпостась, зображається, як і її бо¬ 

жественний чоловік, з тризубцем. Ім'я складають санскр. маха +іші, 
де маха - “великий", іші - "богиня" Інше ім’я її із значенням “Вели¬ 

ка богиня" - Махадеві. Тотожна давньоукраїнській Мокоші, єдино¬ 

му жіночому божеству в язичницькому пантеоні великого київського 
князя Володимира, що засвідчує її виняткову роль в уявленнях давніх 
киян-полян-русів. Вона - богиня-воїтелька. покровителька й захис¬ 

ниця воїнів і міст, пізніша козацька Покрова, саме їй завдячує життям 
крилатий вислів мати міст руських. Інші її імена на теренах Давньої 
України: Артеміда, Геката, Тавропопа, Деві-Дхва-Дія, Опіда (у Геро- 

дота), Діва-Обида (в “Слові о полку Ігоревім”). Обидоиосиця (у "Веле- 

совій книзі”), Партемос (у таврів-русів), Тхргатао-Дур/адеві (в анти¬ 

чних авторів), Матир “Мати" та ін. 
В індійській міфології Махеші має 10 різних іпостасей - як ми¬ 

лостивих, так і грізних, тому з прийняттям християнства Мокоша 
прибрала іпостасей або різних богородиць, або виразно демонічних 
рис, а її чоловік Влес-Велес-Мокош став святим Впасіем - покрови¬ 

телем худоби. Імена Махеші-Мокошх відбиті в назвах Мокошин, Ма- 

кошине, Макошинська Простка на Чернігівщині. Зокрема. Макоши- 

не - селище в Менському районі, на правому березі Десни, на місці 
стародавнього міста Хоробор, яке згадує літопис під 1153 р. На тери¬ 

торії селища виявлено неолітичне поселення V тис. до н.е., кургани 
ІІ-І тис. до н.е., ранньослов'янські поселення. Вважається, що наз- 
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ва сходить до першопоселенця на ім’я Макоша, але насправді вона 
пов'язана з Мокошею - язичницьким жіночим божеством, яке має ін¬ 

дійського двійника. Її. вже як християнську Богородицю, високо ша¬ 

нували запорозькі козаки, недарма біля Макошина над Десною 1640 

року засновано жіночий Покровський монастир. Там і заповідне уро¬ 

чище Макошине. біля якого десь на узвишші було святилище богині, 

бо і в Індії, і в Україні її святилища зводилися на високих пагорбах і 
стрімких скелях. 

Махіндра “Цар землі” - ім'я-епітет царів, яке складають 
махі+індра, де махі - “Земля" (дослівно “велика"), індра - “цар”. У 
зв'язку з цим привертає увагу річкова назва Міхидра, притока Сере¬ 

ту в басейні Дунаю, де й село Міхидра. щодо якого засвідчена й форму 
Міхиндра. Назва Міхидра-Міхиндра напрочуд “індійська", вона диво¬ 

вижно перегукується з індійськими Махендра й Махіндра, де Махі те 
саме, що і в індійському воїнському імені Махіпа “Захисник землі", 

тотожного українському прізвищу Мазепа. Махіндра і є значеннєвим 
двійником індійського Махіпа й українського Мазепа. 

Махіпа "Захисник землі” - високостатусне воїнське ім'я, яке 
складають санскр. махі “земля" (досл. “велика") й па "воїн, охоро¬ 

нець, захисник", яке сходить до індоєвропейської дієслівної основи 
па "захищати, охороняти, берегти". Тож Махіпа означає “Оборонець- 

Захисник землі", іншими словами. “Правитель. Князь, Цар", отже, й 
“Гетьман" Іранська форма індійського імені - Мазепа, бо інд. маха 
“великий" в іранських мовах має форму маза. Інд. Махіпа й Іран. Ма¬ 

зепа мають свого українського двійника - козацьке й сучасне прізви¬ 

ще Мазепа, українська й іранська форма прізвища Мазепа ідентичні. 
Тож у випадку з Іваном Мазепою мас місце виняткова відповідність 
носія прізвища його високому статусу гетьмана і внутрішньому зміс¬ 

тові, спрадавна закладеному в прізвищі Мазепа - захищати, охороня¬ 

ти, берегти свою землю, свою країну, свій народ. 

Махіпутрі “Дочка Землі" - ім'я-епітст Сіти, дружини Рами, йо¬ 

го складають санскр. махі+путрі. де махі - “земля" (досл. “велика”), 

а путрі - “дочка, донька". Махі міститься в індійському воїнському 
імені Махіпа (див.), якому тотожне українське прізвище Мазепа. 

Махіратха “Колісниця Землі" - чоловіче воїнське ім'я, яке 
склали санскр. махі+ратха, де махі - "земля", ратха - “колісниця" 

Махісуті “Народжена Землею" - ім'я-епітет Сіти, дружини ца¬ 

ревича Рами, його складають санскр. махі+суті, де махі - “земля”, а 
суті - “народжена, дочка”, яке сходить до санскритської дієслівної 
основи су “народжувати, породжувати, утворювати", від неї утворене 
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й санскр. суну, якому тотожне укр. син. 

махора/а “великий змій" - термін складають санскр. 

маха+ура/а, де маха “великий", ура/а "змій; змія", відбите в назві гори 
в Криму під Алуштою- Ура/а. На стику двох слів, яку цьому випадку, 

поєднання голосних а+у дає в санскриті нову голосну - о, тому й ма¬ 

хора/а, а не махаура/а. Махора/а також може означати "дракон”. 

Маюраратха “Пав’яча колісниця" - ім'я Сканди, бога війни, 

сина Шіви і його дружини Парваті, відомі в Давній Україні під різни¬ 

ми іменами. Ім’я складають санскр. маюра*ратха, де ратха - “коліс¬ 

ниця”, а маюра (хінді маюр) “павич" - їздовий птах Сканди і націо¬ 

нальний птах Індії. Павине пір'я прикрашає зачіску Крішни. 

Моя “Ілюзія" - ім'я Лакшмі, дружини Вішну. Проте тлумачення 
Моя як “Ілюзія" недосить переконливе, його вірогідніше тлумачити 
“Мати", позаяк щодо Лакшмі маємо означення Матрі '‘Мати’’ Джа- 

/анматрі й Локаматрі “Мати світу", Кандарпаматрі “Мати Кандар- 

пи (Ками - бога кохання)" а санскр. матрі “мати" мас і форми ма, мо¬ 

тор, амма, мая. Є чоловіче ім’я Моя, до якого більш підходить зна¬ 

чення “Ілюзія" у міфах його мав син богині первозданних вод Дану - 

матері асурів (першопочаткових богів), будівничий у богів та асурів. 

Саме Мая звів столицю асурів під назвою Тріпура “Тримісто", назва 
якого споріднена з українським Трипілля й близькосхідним Тріполі. А 
індійська Дану тотожна давньоукраїнській фольклорній Дані, яка теж 
пов'язана з водною стихією - імена цих обох іще матріархальних бо¬ 

гинь відбились у назвах найбільших українських річок - Дон, Донець, 

Дунай, Дністер. Дніпро. 

Ме/ха "Оббризкувачка”, “Хмара" - чоловіче ім'я (пор. україн¬ 

ські прізвища Хмара, Драй-Хмара тощо). З ме/ха "хмара", з якими спо¬ 

ріднені укр. імла й рос. мела, утворено багато індійських імен і термі¬ 

нів, пов’язаних переважно з богом Іидрою і його нищівною зброєю - 

булавою-ваджрою та Куберою - охоронцем земних багатств. 

Ме/хабгуті "Утворена хмарами" - означення булави-ваджри 
Індри, яку творять санскр. ме/ха+бгуті, де ме/ха “хмара", а бгуті 
“творіння, створення, існування" сходить до санскритської дієслівної 
основи бгу “бути, існувати", з якою споріднене укр. бути, буття. 

Ме/хавахана “Везений хмарами", “Хмаровоз" - ім'я-спітст 
Індри й Шіви, а також царя у “Махабгараті", яке складають санскр. 

ме/ха+вахана, де ме/ха “хмара", споріднене з укр. імла та рос. мгла, а 
вахана - “везений”, споріднене з укр. везти, везення, віз тощо. 

ме/хавагні “вогонь хмар" - означення блискавки, яке скла¬ 

дають санскр. ме/ха+вагні, де ме/ха - “хмара", вогні - "вогонь”. Інші 
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означення блискавки з ме/ха: ме/хаджйоті “спалах хмар" де джйо- 

ті “сліпуче світло; спалах світла" ме/хадіпа “світильник хмар", де ді¬ 

ла "світильник" СХОДИТЬ ДО ДІЄСЛІВНОЇ основи діп “світити, сяяти”, ВІД 

якого санскр. Діптан “Сонце” й українське прізвище Диптан. 

ме/хадвара “хмаряна брама" - означення неба, небес, яке скла¬ 

дають санскр. ме/ха+двара, де ме/ха - “хмара”, двара - “ворота, бра¬ 

ма”, з яким споріднене укр. двері. 

Ме/хадута “Хмара-вісник" - назва ліричної поеми санскри- 

томовного поета V ст. Калідаси, яку перший український санскри¬ 

толог Павло Ріттер (1872-1939) переклав українською, російською та 
італійською мовами. Особистий літак Джавахарлала Нсру - першо¬ 

го прем’єр-міністра незалежної Індії теж називався Ме/хадута. На¬ 

зву утворили санскр. ме/ха+дута. де ме/ха - “хмара" дута - “вісник, 

посланець, посол", від якого й у мові хінді сучасне дутавас - "посоль¬ 

ство". 

ме/харава “ревіння хмар” - означення грози, яке складають 
санскр. ме/ха+рава. де ме/ха - “хмара", споріднене з рос. мгпа та укр. 

імла, а рава “ревіння", споріднене з укр. рев. ревище. ревти, ревіння. 

Пор. поетичне щодо Дніпра - Ревучий та ім'я Раван “Ревун” у могут¬ 

нього супротивника царевича Рами, протистоянню яких і присвяче¬ 

на “Рамаяна". На означення грози є і інші означення з ме/ха. які вод¬ 

ночас виступають як чоловічі й жіночі імена: Ме/хадамбара “Хма- 

ряний барабан". Ме/хана "Зіткнення хмар” Ме/ханада й Ме/хасвара 
“Звучання хмар" 

Ме/хараджа "Цар хмар" - ім‘я-епітет Вішну, яке складають 
санскр. ме/ха+раджа, де ме/ха - “хмара" раджа - “цар" 3 ме/ха є озна¬ 

чення й інших богів: Ме/хаван “Хмаристий" - Індра. Мс/хавахана 
“Хмаровозний" - Індра й Шіва. Ме/ханада “Хмарозвукий", “Бурсвій- 

ний" - Вару на, Ме/хасвара й Ме/хасварараджа. відповідно "Хмароре- 

вий” і “Хмароревний владика” - Будда, де свара “голос, звук" спорід¬ 

нене з укр. свара, сварка, сваритися. 

Ме/харатха “Хмаряна колісниця" - чоловіче ім'я, утворене 
з санскр. ме/ха*ратха. де ме/ха - “хмара” Ліричну поему Калідаси 
(V ст.) “Мегха-дута" (назва означає “Хмара-вістун") перший україн¬ 

ський санскритолог Павло Ріттер (1872-1939) переклав українською, 

російською та італійською мовами. “Мегха-дута” називався й особис¬ 

тий літак Джавахарлала Неру - першого прем'єр-міністра незалеж¬ 

ної Індії. 

Ме/хаянті "Яка робить хмари", “Творителька хмар" - жіно¬ 

че ім’я, його мала одна з семи кріттік (плеяд), які уособлюють сузір’я 
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Кріттіка (европ. Плеяди) і вважаються дружинами 7 божественних 
мудреців, які, в свою чергу, уособлюють сузір’я Великої Ведмедиці - 

Саптарші “Сім мудреців" Ці плеяди-кріттіки знайшли в очереті на 
березі Ганґи немовля, сина Шіви, 6 днів годували його своїм моло¬ 

ком, а на сьомий день воно здолало могутнього демона Тараку, що не¬ 

щадно гнобив людей і богів. Є інші жіночі імена з ме/ха: Мс/хамала 
"Гірлянда хмар’ Ме/хаманджарі “Цвіт хмар" Ме/харан/іка “Хмаро- 

барвна”, Ме/харанджані “Плинуча на хмарах". Ме/харава "Хмароре- 

ва". Ме/хашвана “Хмарозвука", “Хмародзвінна", Ме/хавахіні "Хмаро- 

їздна'. Ме/хаджа "Народжена з хмари"; останнє також означає "Вода” 

і “Велика перлина" Санскр. ме/ха - чоловічого роду, укр. хмара, імла 
- жіночого. Втім, є санскр. абгра "хмара", що має середній і чоловічий 
рід, як, до речі, й споріднені з ним рос. обпако і обпак. 

мешек - музичний інструмент у раджпутів на зразок україн¬ 

ської кози (рос. волинка), назву якої зазвичай споріднюють зі слов. 

міхи, міх. мішок. Проте звертає увагу, що українська назва інструмен¬ 

ту - коза, а цап чи баран у санскриті - меша, меиіак. Мсша також - 

санскритська назва знака зодіаку Овен. Раджнути ж * індійські "ко¬ 

заки” - виявляють мовну й етнічну спорідненість з українськими по¬ 

ловцями й печенігами. 

Міна “Риба" - санскритська назва сузір’я Риб. Одне з імен 
дружини Шіви-Рудри, різні імена якої рясно відбиті на давньо¬ 

українських теренах. Мінакші “Рибоока", де міна "рибина", акша "око". 

Рибина - атрибут індійського бога кохання Ками, епітети якого Мі- 
надгваджа "З рибиною на стязі" й Мінакетана, Мінакету "Рибозна- 

кий”. Санскр. кама "любов, кохання" відбите в жіночому імені Кама• 

сарія, що його мали дві боспорські цариці IV й II ст. до н е. З санскр. 

міна "рибина" (хінді мін) споріднене укр. минь. яке хибно вважається 
праслов’янським запозиченням з фінно-угорських мов. 

Мінаратха “Риб’яча колісниця" - таке ім’я має в епосі цар, 

батько якого - Сатьяратха "Праведна колісниця". Ім’я складають 
санскр. міна+ратха. де міна (хінді мін) “рибина", споріднене з укр. 

минь. а ратха - “колісниця". Міна також - санскритська назва сузір’я 
Риб. Рибина - атрибут індійського бога кохання Ками, через що він 
має імена Мінадгваджа “3 рибиною на стязі", Мінакетана й Мінаке¬ 

ту “Рибознакий". Тому, очевидно, ім’я Мінаратха можна сприйняти 
і як "Колісниця Ками". 

Мітра - давнє індоіранське божество Сонця й Мирного До¬ 

говору, ім’я сходить до і.-є. дієслівної основи ті. тсі-таі “збирати, 

згуртовувати", відбитої в укр. місце, місто, майдан, із суфіксом дія- 
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ча рсі. Тобто Мїтра дослівно - “Збирач, Згуртовувач" людей у грома¬ 

ду, мир. Іранські форми імені - Мітр-Міхр-Міхір. слов’янська форма 
- мир. де має значення не-війна, людська громада, світ. Що рясно від¬ 

билося в українських назвах Миргород. Миропіпь. Миропілпя. Миро- 

гоща, Мироспавпь. Миролюбівка, Мироспавка. Ушомир і в численних 
двоосновних іменах із першим або другим компонентом мир - Вогу- 

мир, Володимир. Яромир. Радомир. Мирослав. Славомир тощо. Серед 
них найбільш популярне, а в Рюриковичів і династичне - ім'я Володи¬ 

мир. його мали аж 18 їхніх представників. 

Мітравінда (наголошене останнє а) “Яка знаходить друзів” - 

ім'я однієї з дружин Крішни. яке складають санскр. мітра свінда, де 
мітрч - “друг, приятель, товариш", а вінда - “шукач, шукачка”. Проте 
вірогідніше тлумачити Мітравінда як “Величальниця-Славителька 
МітріГ, якщо зважити, що у ведах Мітра - бог Сонця і Мирного До¬ 

говору і що є санскритська дієслівна основа ванд-венд-вінд “слави¬ 

ти. величати, оспівувати" 3 нею виявляє спорідненість етнонім вене¬ 

ди, який, у свою чергу, є семантичним двійником етноніма славний 
(слов'яни). У пуранах згадується річка Мітравінда. а в Україні є низка 
річкових назв з компонентом Вснд-: Венеть-Венедь (Крим), Вендича- 

ни (Вінничина), Вендичанка (бас. Дністра). Віндава (бас. Лаби), Ван- 

дріча (бас. Дунаю). Причому поряд із цими назвами наявні й назви на 
Слов-Слав. тобто має місце семантичний паралелізм. 

Мітрадатта “Даний Мітрою" - чоловіче ім’я, складене з 
мітра+датта, де мітра у ведах бог Сонця і Мирного Договору Мі¬ 

тра, на слов’янському грунті - Мир (в іменах Мирон, Яромир, Сла¬ 

вомир. Мирослав. Володимир. Драгомир. Чудомир. назвах Миргород, 

Миропіпь. Миропілпя. Мирогоща тощо). А датою “даний; дар. дару¬ 

нок”, що сходить до санскритської дієслівної основи да “давати, дару¬ 

вати. наділяти" Іранський відповідник індійському імені - Мітрдат, 

Міхрдат, слов'янський - Миродан (синонім Милорад). Мітрідат - 

ім’я низки царів Понтійського царства, одному з яких - Мітрідату VI 

Євпатору завдячує назвою теперішня Євпаторія. Саме він 110 р. до н. 

е. завдав поразки скіфському цареві Папаку, чия столиця Папакій бу¬ 

ла в межах нинішнього Сімферополя. У Керчі, колишньому Пантика- 

пеї. столиці Боспорського царства, є гора Мітрідат. 

Мітрашравас “Мітрослав" - чоловіче ім’я, утворене з санскр. 

мітра+шравас, де иіравас тотожне українському слава, а мітра - “бог 
Мітра" індоіранське божество Сонця і Мирного Договору. Тотожне 
давньоукраїнському князівському імені Мирослав, пов'язане і з мир 
“люди, громада, світ", і з богом Мітрою. У першому випадку ім'я Ми- 
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рослав означає “Славний серед людей" "Славний у світі", у другому - 

“Славний, як Мітра", “Славний, як Сонце", оскільки індоіран. Мітр- 

Міхр означає і “Сонце". Мітр-Міхр на слов'янському грунті має фор¬ 

му Мир, що означає і “Світ", тож Мирослав може означати і “Славний 
на весь світ”. Ім'я має і форму Милослав, а також і варіант з перестав¬ 

леними компонентами - Славомир. На Житомирщині є село Мирос- 

лавпь. 

Моліна “Родовита. Знатна" - жіноче ім’я, утворене відАіол+ін+а, 

де ін - суфікс приналежності, а - показник жіночого роду, а мол - різ¬ 

новид мул-мупа “корінь", яке означає і “рід", “походження". Тож Молі¬ 

на означає “Родовита. Знатна”, тобто має рід. родовідне коріння. 

Мрі/анкамаулі “Місяцекоронний”, “Увінчаний місячною коро¬ 

ною” - ім’я-епітет Шіви. чию зачіску прикрашає півмісяць. Ім’я скла¬ 

дають санскр. мрі/анка “місяць"+*а>тіі “вінець, корона" де мрі/ан- 

ка, в свою чергу, розкладається на мрі/а “сарна. олснь"+внкд “пляма, 

знак, прикмета”. Тобто мрі/анка "місяць" дослівно означає “плямис¬ 

тий, як сарна”. В індійській міфології мріґа-сарна - їздова тварина бо¬ 

га вітру Ваю, ім'я якого споріднене з укр. віяти, вітровій, буревій, за¬ 

вія тощо, а інше ім'я - Ватар споріднене з укр. вітер. Спорідненість 
із санскр. мріга “сарна, олень" виявляє назва історичної місцевості в 
Києві - Мриги. 

Мрі/аратха "Сарнова колісниця” - ім’я мав цар Айодг“і, краї¬ 

ни, з якої походив і в якій царював легендарний царевич Рама, герой 
"Рамаяни", батько якого, до речі, мав ім'я Дашаратха “Десять коліс¬ 

ниць". Санскр. мрі/а означає “сарна, олень”, мріга-сарна - їздова тва¬ 

рина бога вітру Ваю (ім'я споріднене з укр. віяти, вітровій, буревій, 

завія), інше ім'я якого - Ватар “Вітер" У Києві є історична місцевість 
Мриги, яку, в такому разі, можна тлумачити як Сарни, а по Україні 
(Київщина, Черкащина, Рівненщина) розсипані назви Сарни, Сарнів- 

ка, Сарновичі й інші похідні від сарна. 

Мукута "Вінець. Діадема. Корона" - індійське чоловіче ім'я, 

часте в двоосновних іменах, особливо на означення Шіви, наприклад, 

Чандрамукута “Місяцекоронний", Шашанкамукута “У короні з пів¬ 

місяця" Споріднене з українським ім’ям і прізвищем Микита, осо¬ 

бливо зважаючи на те. що в українців побутує прізвище Шекера, спо¬ 

ріднене з санскр. шекхара '‘корона" А ще один санскритський термін 
на означення корони - апіда відбитий у іменах богині-воїтельки Деві- 

Діви у різних пам'ятках, починаючи з V ст. до н.е.: Отда "Корона" в 
Геродота, Діва-Обида “Богиня в короні" в “Слові о полку Ігоревім” і 
Обидоносиця “Вінценосна" у "Велесовій книзі". 
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Мула “Корінь” - притока найбільшої і найдовшої ріки Пів¬ 
денної Індії Годаварі. Давньоіндійські джерела знаюгь країну Мула- 
ка, людність якої - мупаки. споріднені з племенем ашмаки, а священ¬ 
на Годаварі якраз і відмежовувала землі ашмаків і мулаків. За пура- 
нами, родоначальником мулаків був Мулака. син царя Ашмаки. Діда 
по батькові Рами, героя “Рамаяни", теж звали Мупака. Місто Сарнатх, 
де Гаутама Будда здійснив свою першу проповідь, відоме і як Мула- 
Ґандгакуті, де Ґандгакуті - “Запашновершинна”. Одна з притч про 
життя Будди має назву “Мула-пар'яя джатака" й оповідає, що май¬ 
бутній Будда (бодгісатва) був навчителем-ґуру і мав 500 учнів. Якось 
тим здалося, що й вони вже знають стільки ж. скільки й учитель, тому 
почали пропускати уроки. Тоді гуру загадав їм загадку: “Час поглинає 
все. але що поглинає час, куди він дівається?" Учні цілий тиждень ду¬ 
мали, але відповіді не знайшли. Тоді гуру сказав, усе просто, розгад¬ 
ка в самій загадці: оскільки час поглинає все. то він поглинає і сам се¬ 
бе. Присоромлені учні знову ревно взялися за навчання. У Польщі є 
воєводство Коггеп “Корінь", у балтійських слов'ян було священне міс¬ 
то Корениця. 

Мула «Корінь» - назва І9-го місячного сузір’я (европ. Скор¬ 
піон), відомого ще ведам. За ведійською астрологією, народжені під 
цим сузір'ям люди наділені потужним філософським мисленням, то¬ 
му прикметно, що відомий український філософ, автор концепції 
соціально-психологічної служби у Збройних Силах незалежної Укра¬ 
їни - Володимир Мупява. У санскриті мула (хінді муль) означає не 
тільки «корінь*, а й «основа, фундамент, базис*, «первісний, першо- 
початковий, корінний, головний, основоположний», «первородний, 
істинний, чистий*. Санскр. мула - корінь, першопричина, суть і сут¬ 
ність чогось, квадратний корінь, певна позиція пальців в індійському 
класичному танці, особисті володіння царя і священне дерево ашо- 
ка (ЕгуіНгор$і$ соїогаїа). Мула творить безліч високостатусних імен і 
назв, понять і реалій Перераховувати їх немає змоги, тому згадаємо 
лише деякі терміни з різних сфер: 

філософські: мула-падартха - основні елементи світобудо¬ 
ви (земля, повітря, вода, вогонь), мула-рупа - первісна форма, мула- 
сідганта - основний принцип, мула-сутра - основне положення (за¬ 
сада, принцип), мупа-дгара - основа, мула-каран - основна причина, 
мула-таттва - основний принцип (теорії, вчення), мула-пракріті - 
першоматерія-першоприрода-першопричина, самула - який має ко¬ 
ріння. причину, амула - який не має коріння, причини; 

фінансово-економічні: мула-дгана - основний капітал, мула- 
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пхала (досл. “корінь і плід") - приріст від основних засобів, мулья - 

ціна, вартість, статки, амулья - безцінний, коштовний, мульянкан - 

оцінювання, мульяпусар - за собівартістю, мулья-вріддгі - підвищен¬ 

ня цін. мулья-храс - падіння цін, мулья-пакарша - знецінення, мулья- 

ніянтран - контролювання цін, мулья-нірдгаран - встановлення цін; 

мовознавчі: мула-дгату - первісна основа, мула-дгвані - фоне¬ 

ма (девоні “звук” споріднене з укр. дзвін), мула-бгаша - мова оригіна¬ 

лу, мула-шабда - основа слова, мула бгаратій - протоіндійський; 

релігійні: мула-мантра - головна мантра чи молитва, напри¬ 

клад, священний звук ом. оум (християнське амінь, амен, ісламське 
омен) або головна словесна формула ипваїтів - намах шівая “хай сла¬ 

виться ім'я Шіви", мула-враті - який харчується корінням (під час 

посту); 

літературознавчі: маулікта - самобутність, мула ра/іні - лей¬ 

тмотив, мулакар - автор книги, мула-каріка - віршований коментар 
до сутр (праці з філософії, граматики й інших наук на санскриті у 
вигляді коротких формул і правил). мула-/рачтх - основний текст, 

мула-сучі - основний перелік, муяа срота - першоджерело, мула- 

рупа - прототип; 

медичні: мула-в’ядгі - основне захворювання, мула-иіодгака - 

радикальний, помічний (про ліки), муяіка - цілющий корінь, мула- 

чакра. муладгара-чакра - корінна, опорна чакра, 4-пелюстковий 
центр-лотос біля основи хребта, що керує пам’яттю. Санскр. чакра 
"коло'' (грец. кукіоз. латин, сусіоі) споріднене з укр. чаклун, чаклува¬ 

ти, прізвищами Чигир-Чигрин-Чширин і назвою Чигрин-Чигирин, 

яка має двійника в історичному Пенджабі - Чухиркан (кап "місто"), 

біля нього народився Гуру Нанак. засновник сікхизму, а у сікхів бага¬ 

то спільного з запорожцями. 

Є терміни мула-патра - оригінал документа й мула-хара - мар- 

нувач батьківського спадку, мула-пуруша - родоначальник й мула- 

півасі - корінний житель, абориген, мула-гуна - коефіцієнт кореня 
і мула-сротас - основне русло, мула-двара - парадний вхід (досл. го¬ 

ловні двері) і мула-карман - ворожіння по корінцях цілющих трав, 

мула-кеиіара - цитрина, мулін - дерево і мулан. муладжа - рослина, 

що росте від кореня. Сучасні індійські мови черпають із санскриту 
лексику, з якої творяться сучасні наукові й технічні терміни, і актив¬ 

ну участь тут бере мула-муль: муль-яна - орбітальний відсік косміч¬ 

ного корабля, муль-таттва - хім. елемент, мулік-ньяялай - суд пер¬ 

шої інстанції, мулак - хім. радикал, мупьбгаша - лінгв. прамова, муль- 

свар - лінгв. монофтонг, муль-сутра - директива. У терміні самуль па- 
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рівартан "докорінна зміна" санскр. парівартан і укр. перевертання 
тотожні, тож термін самуль парівартан дослівно означає “докорін¬ 

не перевертання". У виразі самуль наштате "викорінювати”, дослів¬ 

но "нищити під корінь", укр. нищити й санскр. наштате теж тотож¬ 

ні. Мулак-мулака, різновиди мула, коли виступають у двоосновному 
слові другим компонентом означають "який коріниться в”, "що по¬ 

ходить від" “який грунтується на” Наприклад, санскріт-мулак шабд 
“слово, похідне з санскриту". Простежується цікава закономірність: 

мула означає “корінь", а похідні від нього - важливі соціальні терміни 
мулера й маулін “цар. правитель" і маулі "корона". То чи не споріднені 
в такому разі й укр. корінь, король і корона? Тим більше, що в давній 
Індії була місто Муластхана, у балтійських слов'ян - священне місто 
Корениця, у Польщі - воєводство Коггеп “Корінь". 

Мулабгадра “Благословенний .Чулою (сузір'ям)" - ім'я-спітст 
царя Канси, дядька Крішни по матері й найлютішого ворога Крішни. 

Ім'я складають санскр. мула+бгадра, де мула “корінь” - назва місяч¬ 

ного сузір'я Мула, а бгадра - "благословенний, щасливий, славний", 

споріднене з укр. бадьорий і рос. бодрмй. В Індії є річка Ьгадрасома, 

у Криму - ручай Бадрак. Іще одне ім'я Канси - Муладева "Верховний 
бог". 

Мулака (хінді Мулак) “Пагін" "Паросток (від кореня)" - таке 
ім'я має в "Рамаяні" внук Равани “Ревуна" - змія-демона, який викрав 
Сіту, дружину царевича Рами, переніс її на повітряній колісниці на 
свій острів-столицю Ланку, де й заточив, домагаючися, щоб вона ста¬ 

ла його дружиною. 

Мулараджа (Мулакараджа) "Корінний-Верховний цар", "Бог" 

- такс ім'я мав родоначальник царської династії Чалук'я н Гуджераті 
(942-994 рр.). Ім’я складають мула*раджа (мулака*раджа), де санскр. 

мула-мулака “корінний, основний, головний”, а раджа “правитель, 

князь, цар". 

муластхана "головне місце” - святая святих індуїстського хра¬ 

му. де міститься зображення бога - муламурті “головний образ" Це 
маленьке темне приміщення, квадратне в плані, форма його сходить 
до кубічного глека, в якому ще у ведійському ритуалі переносили во¬ 

гонь. Над муластханою зводиться основне тіло храму - вімана, сприй¬ 

мане як світова вісь. У деяких храмах під нею споруджується й під¬ 

земна муластхана, цілковито недоступна, що символізує абсолютну 
божественну сутність, незбагненну для смертного. Муламурті в різ¬ 

них храмах може представлятися по-різному: так, Сканда-Муруган- 

Картікея. син Шіви й бог війни, зображається як юний воїн зі списом 
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у руці. У храмах Південної Індії він із жезлом у руці і має ім'я Данда- 

юдгапані "Озброєний києм-булавою". Що має дотичнісгь до України, 

бо тут побутують прізвища Моруга й Моружченко, на Південному Бу¬ 

зі жили індоар»йці-дандарй'“києдержці" а в Криму було місто Данда- 

ка - семантичний двійник назви Київ. У санскриті термін муластха- 

на може означати "прабатьківщина" і “столиця" Синонім до терміна 
муластхана - /арбга/ріха. 

Муластхана (хінді Мульстхан, Мупьтан) “Головне місце” - 

місто в нижній течії ріки Інд (Сінд), за середньовіччя Мупьтан, яке 
арабський мандрівник XIV ст. Ібн-Баттута називає столицею сінд- 

ської землі, а хорезмійський енциклопедист Біруні (XI ст.) у праці 
“Індія" наводить такі слова кашмірського коментатора Утпали: "На¬ 

зви країн змінюються... Мупьтан колись називався Каиі'япапура, по¬ 

тім Хамсапура, Багапура, Самбгапура, а тоді Мупастхана, тобто “Ко¬ 

рінне місце-, позаяк пупа означає "корінь", а тана - "місце" Тож на¬ 

зву складають санскр. мупа *стхана. де мула - "корінь, основа", стха- 

на - “місце* Китайські прочани до Індії у своїх нотатках називають 
його Мои-Іо-іап-ри-Іи, що відбиває назву Муластханапура, теж одні¬ 

єї з назв Муластхани-Мультану - давнього осередку поклоніння Сон¬ 

цю, як вважає індійський історик Дамодар Косамбі (1907-1966). Пура, 

або пур в останній назві означає “місто" (первісно “фортеця"), воно 
як піль відбите в українських назвах Бориспіль, Вишпть, Вишнотль, 

Костопіль, Миропіпь, Тернопіль, Ямпіяь. Нині місто Мультан - у Па¬ 

кистані (до 1947 року - було у складі Індії), адміністративний центр 
у провінції Пенджаб, важливий економічний центр ареалу, що охо¬ 

плює південь і південний захід Пенджабу, північ Сінду, частину Бе- 

луджистану й ПЗПП (Північно-Західні Прикордонні Провінції). Од¬ 

не з найдавніших міст регіону, його 712 р. завоювали араби, пізніше 
воно було центром напівнезалежної держави, провінційним центром 
Великих Моголів. 1818 р. його захопив творець незалежної сікхської 
держави махараджа Ранджіт Сінх (Ранджіт відбите в запорожців 
як Ранджида). У 1849-1947 рр. Мультан - центр провінції Пенджаб у 
Британській Індії. 

Тож первісна форма назви Мультан - Муластхана, де мула 
“корінь, основа", а стхана “місце, місцевість, край, країна", відбите в 
назвах багатьох сучасних країн і споріднене з українським -щина (Ки¬ 

ївщинаі, Черкащина, Одещина, Остерщина). Тобто Муластхана озна¬ 

чає “Корінне Місце”, “Головне Місто", “Столиця". Давня Муластхана 
займала два острови на річці Раві в Пенджабі, давня назва якої - Іра- 

ваті, по-українськи Іравиця, через що привертають увагу укр. Ірпінь, 
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їрдинь, Ірклія, Ірша, Іршава. У боспорському написі III ст. із Сінди- 

ки біля Керченської протоки поряд з іменами Стд, Сіндок. Сіндей є і 
чоловіче ім’я їравадій. Цей же напис містить імена Ґосак і Балодеіі, де 
перше тотожне українському прізвищу Козак (запорожці мали й ім’я 
Козак), імені половецького князя - Гзак і важливому для вітчизня¬ 

ної історії терміну козак. Ім'я Балодей у козацькому “Реєстрі" 1649 р., 

тобто через 13 століть, відбите як Болудей і Білдей, а в сучасних укра¬ 

їнців і як Більдей, Бельдій, Більдій. 

Свої Стд і Муяьтан були в Північному Причорномор'ї, причо¬ 

му. як і в Індії, теж на островах. Геродот у V ст. до н е. знає на берегах 
Боспору Кімерійського (Керченської протоки) країну Сіндику, а на¬ 

писи, що їх залишило тисячолітнє Боспорське царство (V ст. до н.е.- 

IV ст. н.е.) не один десяток разів згадують стдів-тдів. Значно пізні¬ 

ше (XVIII ст.) турецько-татарські джерела подають нині забуту назву 
- Міптана. Турецький трактат про османські фортеці в Північному 
Причорномор'ї знає півострів Тамань і півострів Міптана, між яки¬ 

ми були фортеці Темрюк і Тамань; місце, де стояла фортеця Ану, нази¬ 

вали Мішпана адаси “Міщанський острів*. Німецький географ Тун- 

манн пише у XVIII ст. про “острів Тамань": “Татари називають його 
Ада (Острів), місцеві жителі - Міптана”. Відомий російський дослід¬ 

ник індоаріки в Північному Причорномор’ї академік Олег Трубачов 
зазначає, що ця назва вочевидь не татарська і не черкеська, що на¬ 

зва й слово міптана цим мовам невідомі і з них не пояснюються і 
що зважаючи на неодмінні фонетичні зміни в іномовному середови¬ 

щі, Міптана - видозміна значно давнішого Мультана. Вчений вказує 
при цьому на Мультан у иизів’ях Сінду-Інду й цитує прикметні слова 
Ібн-Баттути, що "Мультан - столиця сіндської землі". Приазовська ж 
Мінтана розташовувалася в античній Сіндиці чи поряд із нею. 

До цього слід додати, що між Карпатами й Дунаєм лежала іс¬ 

торична Мултянська земля, Мултянія, Муяьтснія, Мултенія - нині 
північна частина Румунії. У запорозьких козаків засвідчені прізвища 
Мултянич, Мултянин, Мултяненко, Милтяненко. У білорусів дудка 
на 3-6 гуків (басів) називається мульцянка і прийшла, як вважається, 

з Польщі. А ріжки молдавських пастухів із 9-ма трубами у Польщі на¬ 

зивають мультанка, тобто “молдавська", “з Мультану", бо Мультан 
у поляків - Молдавія. Ім'я Мулатані або Мультані "Первіснотіла" 

має богиня-воїтелька Гаурі, дружина Шіви, відома на теренах Укра¬ 

їни з найдавніших часів як Діва-Деві, Махеші-Мокоша, Тавропола, 

Тіргатао-Дургадеві, Огида, Діва-Обида, Партенос, Дія тощо. Дружи¬ 

ну грузинського царя Давида Будівничого - рідну сестру половець- 

253 



кого князя Кончака звали Гурандухт “Дочка Гуран” де Гуран - різ¬ 

новид імені Гаурі. А дочка Кончака, Кончаківна - невістка новгород- 

сіверського князя Ігоря. До складу Молдови 1940 року була включена 
Бесарабія, а одна з назв половців, за Татищевим, беси. Якщо це так, то 
в молдаван-бесарабів простежується половецько-індоарійський чин¬ 

ник, бо половці й печеніги, як показують найновіші дослідження, не 
тюркомовні, а виявляють мовну, тож і етнічну спорідненість із радж- 

путами - індійськими “козаками" Недарма, певно, у піснях (україн¬ 

ських теж) маємо словосполучення циганка-мопдаванка. А цигани 
безперечно індоарійського кореня. 

Мульяваті “Коштовна, Цінна, Корінна” - індійська річка, спо¬ 

ріднена назвою з річкою Мулавиця на Волині, де взагалі наявний мо¬ 

гутній індоарійський топонімний і гідронімний пласт. Санскритські 
суфікси вата й ваті тотожні українським вата й ватий, щоправда, у 
санскриті вата вказує на чоловічий рід, а ваті - на жіночий, він то¬ 

тожний виця в українських назвах Мутвиця. Роставиця. Хорсвиця. 

Щекавиця тощо. 

муні “мудрець, святий відлюдник, подвижник* - означення від¬ 

людника, який дав обітницю мовчати, санскр. муні дослівно й означає 
“мовчальник”. Очевидно, таке ж походження і українського прізвища 
Мовчан. Будду називали Шак'ямуні “Мудрець шак ш", де шдкї- цар¬ 

ський рід, що виявляє причетність до шаків-скіфів, а муні має і зна¬ 

чення “мудрець". Ім’я Муні мали міфологічні й епічні персонажі, се¬ 

ред них і син легендарного царя Куру - родоначальника кауравів, на¬ 

зва яких споріднена з етнонімом кравенці у “Велесовій книзі", а кра- 

венці тотожне сучасному етноніму українці. 

Мунівріша “Ревний у подвижництві", "Бик у подвижництві" - 

брахманське ім’я, яке складають санскр. муні+вріша, де муні - "від¬ 

людник, подвижник", дослівно "мовчальник, мовчан" а вріша (хінді 
вріш) - “самець, бик", що має і значення "богатир, герой". Порівнян¬ 

ня богів, царів, доблесних воїнів і ревних відлюдників з биком-туром 
- звичайне явище в епосах багатьох народів, серед них і в українсько¬ 

му, наприклад, буй-тур і яр-тур у “Слові". 

Муралідгара "Сопілкодержець" "Сопілкар" - ім’я-епітет Кріш- 

ни. яке складають санскр. муралі+дгара, де мурапі - “сопілка", дгара - 

“держець". Сопілка - неодмінний атрибут юного Крішни-пастушка, 

неперевершеного гравця на сопілці, а образ пастушка з сопілкою до¬ 

бре відомий українцям. 

Мурдган “Чільник", “Ватажок" - високостатуснс індійське воїн¬ 

ське ім’я, утворене від санскр. мурдга, мурдган “обличчя, голова, чо- 
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ло; вершина" й споріднене з дещо стилістично заниженим щодо лю¬ 

дини укр. морда. Санскр. мурдган творить низку важливих міфічних 
та епічних двоосновних імен: Багумурдган “Багатоликий” - Вішну 
(укр. Вишень). Сахасрамурдган “Тисячоликий" - Вішну або Шіва, Дві- 

мурдган “Дволикий, Двоголовий" (Двомирдін по аналогії з рос. Чор- 

номирдін), Ґа/анамурдган “Небесноликий", “Чоло якого сягає небес" - 

син богині первозданних вод Дану, тотожної українській фольклор¬ 

ній Дані. Санскритське ім’я Мурдган тотожне українському прізви¬ 

щу Мордань. 

мурунди - у давніх індійських і цейлонських хроніках озна¬ 

чення саків-скіфів, де також мовиться, що мурунда - цар у скіфів, 

який вважається земним утіленням бога Варуни, який має ім’я Му- 

рунда “Владика, Правитель". Давньоцейлонська хроніка "Історія Сі- 

ґірГ зазначає, що мурунда споріднене з санскр. врідга “ватажок, ста¬ 

рійшина. голова’’ і сходить до санскритської дієслівної основи вардг 
“рости, посилюватись, дужчати”. їй тотожна слов’янська дієслівна 
основа валд-влад-волд-волод. відбита в низці винятково важливих 
давньослов’янських термінів (влада, владика, володар) та імен - Воло¬ 

дар, Володимир, Владислав, Рогволод, Всеволод та ін. Тож санскр. врід¬ 

га через проміжні форми вуруда-вурунда прибрало форми мурунда. 

А чергування в-м властиве й слов'янським мовам, зокрема, україн¬ 

ській (пор. вандрувати й мандрувати). Найцікавіше те, що останній 
перепис населення засвідчив мурундів у сучасній Україні. Що, власне, 

й зрозуміло, бо “Вслесова книга" у збірний етнонім кравенці-українці 
першими включає саме скіфів. 

Мусалін "Наділений булавою", “Булавник" - ім’я Балавіри 
Баладсви-Білобога, старшого брата Крішни, різні імена якого ряс 
но відбиті в українських прізвищах. Ім'я Мусалін складають санскр 
мусала+ін, де мусала (хінді мусал) - "палиця, булава", ін - суфікс на 
діленості або володіння чимось. Інші імена Ьалавіри-Баладсви цього 
плану: Мусалапані “Булаводержець" (пані “рука; тримати") Мусала 
юдга (аюдга "озброєний") “Озброєний булавою" Пор. чеське прізви 
ще Мусял та італійське прізвище Муссоліні. 

Мушакаратха "Мишача колісниця" - ім’я-епітст Гаруди, їздо 
вого птаха Вішну, який уособлює в тризубі ліве, так зване “земне” ві 
стря. Ім’я утворюють санскр. мушака+ратха, де ратха - “колісниця’ 

а муша-мушака (хінді муш. мушак) - “миша; щур", споріднене з укр 
миша й мишка. Гаруда - цар птахів і ворог змій, він викрав в асурів, 

старших братів і вічних супротивників богів-дсвів, напій безсмертя - 

амріту. Зображається як орел із людським тулубом. 



Набга "Небо" - одне з імен Шіви, а також міфологічних та епіч¬ 

них персонажів, зокрема, автора деяких гімнів “Ріґведи" та батька ца¬ 

ря Сіндгудвти "Острова в океані" означає і “цар" Синонім - санскр. 

набгаса, укр. небеса. 

Набга/а “Небоходець" - син легендарного царя Яяті, батька 
п'ятьох синів, найстарший з яких. Яду, став родоначальником яда- 

вів, тотожних літописним ятвягам. а наймолодший Пуру - паурапів, 
які виявляють спорідненість з українськими паулчвчми-половичами- 

половцями. Ім'я складають санскр. набга*/а, де набга - “небо”, а /а - 

"ходець, ходак" від дієслівної основи /а “іти, рухатися". Санскр. на¬ 

бга/а також означає “птах" досл. “ходець по небу" 

Набгакетана “Стяг неба", “Нсбознакий" - означення Сонця, 

яке склали санскр. набга+кетчна, де набга - “небо" кетана “ознака, 

прикмета, емблема". 

Набгапантха "Небссношляхий". “Нсбеснопутній" - означення 
Сонця, яке склали санскр. набга+пантха, де набга - “небо", пачтха 
(хінді пантх) - “дорога, шлях", якому тотожне укр. путь, англ. раіН. 

Набгапрана "Подих неба" - означення Вітру, яке утворюють 
санскр. набга+прана, де набга - “небо", прана - "повітря; дихання, по¬ 

дих", від якого утворене пранаяма - дихальні вправи в йозі. Є п’ять 
різновидів прани-дихання. 

Набгаса “Небесний, Божественний, Священний" - чоловіче 
ім’я, утворене від набга+са, де набга - “небо", са - суфікс, який пе¬ 

редає значення подібності до чогось. Санскр. набгаса має і значен¬ 

ня “туманний, імлистий, хмаристий" що дозволяє споріднити його з 
грец. перНо$ і латин. пеЬиІа “туман, імла, хмара" 

Набгасад "Небожитель" - ім'я-означення богів, яке складають 
санскр. набга+сад, де набга - “небо", сад - “сидсць" від санскритської 
дієслівної основи сад, спорідненої з укр. сидіти. Тобто дослівно На- 
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бгасад означає “Який сидить на небі" “Небосід". "Небосад" (пор. укра¬ 

їнські прізвища Новосад, Пересад). 

Набгасадіпа “Світильник небес" - означення Місяця, утворене 
з санскр. набга+діпа, де набга - “небо-’, діпа - "світильник, каганець", 

яке сходить до дієслівної основи діл “сяяти, світити, осявати"; від неї 
утворене чоловіче ім’я Діпак "Світильник" (пор. українське прізвище 
Каганець) і назва знаменитого індійського свята вогнів діпавалі (ди- 

валі) “гірлянда світильників" Сюди ж стає українське прізвище Дип- 

тан, споріднене з санскр. діпті “сяяння, світло, блиск, краса". У сан¬ 

скриті Діптан - одне з означень Сонця. 

Набгасаріт “Небесна ріка” - санскритське означення Молоч¬ 

ного Шляху і священної Ґанґи. яка. за міфами, спершу текла на небі. 

Назву складають санскр. набга+саріт, де набга - “небо" саріт - "рі¬ 

ка". досл. “текуча, плинуча”, яке сходить до дієслівної основи сар "тек¬ 

ти, бігти, плинути, струменіти"; від неї утворені санскр. сорті “по¬ 

тік. ріка”, сара “струмок”, сарас “озеро, ставок, водойма", відбите в на¬ 

зві знаменитої ріки-богині Сарасваті. Із саріт споріднена назва Се¬ 

рет (наголошене друге е) - великої буковинської ріки, лівої притоки 
Дунаю (є Серет і притока Горині). Сюди ж стає і назва Серетель - 

правої притоки Малого Серету, назва якої означає “Ссрстова". “При- 

належна до Серету", бо суфікс ель (аль. уль, ль. ля) творить прикмет¬ 

ники від іменників. Санскритська основа сар має і форму срі-ср, яка 
на слов'янському грунті має форму стрі-стр (пор. струмок) і рясно 
відбита в назвах українських річок - Дністер. Остер. Стрий. Стри- 

на, Стир, Стривігор. Стримба тощо. Є індійське жіноче ім’я Саріта, 

в індійській міфології ім’я Саріт має богиня-воітелька Дея/-Лївл. ім’я 
якої рясно відбите в українських “дівиних" і “дівочих" назвах. Са- 

рітсута “Народжений рікою” звали видатного воїна й полководця у 
“Махабгараті" Бгииму (див.), ім’я якого тотожне українському прізви¬ 

щу Бушма. Див. Набгасіндгу. 

Набгасіндгу “Небесний Сінд", “Небесна ріка" - санскритське 
означення Молочного Шляху і священної Ганги, назву творять санскр. 

набга+сіндгу, де набга - “небо", сіндгу - “ріка, потік". Сіндгу (Сінд. Інд) 

- могутня індійська ріка, за якою і вся країна названа Хінд, Хіндус- 

тан, Індія. Людність на її берегах називалася сіндгави. сінди. інди, а 
сінди-інди писемно засвідчуються на теренах Давньої України з V ст. 

до н.е. Геродот пише про сіндів і країну Сіндику біля Боспору Кімсрій- 

ського (Керченської протоки), а Сіндську Скіфію античні автори зна¬ 

ють у кизів’ях Дніпра. 

Набгастхала “Який живе на небесах" - інше ім’я Шіви, утво- 
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рене від санскр. набга+стхала, де набга - “небо" стхапа "місце за- 

мешкання-проживання", яке сходить до санскр. стха “місце'* і суфік¬ 

са па, який творить прикметники від іменників. Санскр. стхапа має і 
значення “трон, престол”, споріднене з українським історичним тер¬ 

міном стіл у тому ж значенні, пор. київський стіп, князівський стіп. А 
укр. престол і санскр. прастхала (хінді прастхал) - тотожні. 

Набгасья “Небесний" - ім'я Шіви, утворене від набгаса “небе¬ 

са" і суфікса я, що творить прикметники від іменників. 

Набгачакшус “Око неба" - означення Сонця, де набга - "небо”, 

а чакшус - “око". 

Набгачамаша "Келих неба” - означення Місяця, де набга - “не¬ 

бо", а чамаша - “келих, кубок, чаша". 

Набгойоні “Народжений небом" - ім'я Шіви, утворене від 
санскр. набга “небо" і йоні, тотожного українському лоно. Тобто ім’я 
дослівно означає “Небеснолонний". 

Нава/ва “Дев’ятикоров", “Дсв'ятивіл" - індійське чоловіче ім’я, 
яке утворюють санскр. нава+/ва, де нова - “дев'ять”, /ва - "бик, коро¬ 

ва", різновиди якого - /о-/у-/ау-/ава, відбиті, зокрема, в іменах Кріш- 

ни і назвах, наприклад, давньої Согдіани, яка в "Авесті” називається 
Сугуда і Гава. Частина Согду-Согдіани називалася Уструшана, що то¬ 

тожне українському Остерщина, де Устру-Остер - теж “бик, віл". Ав¬ 

тор деяких гімнів "Ріґведи" має ім'я Сапта/у “Ссмивіл", а в сучасних 
українців побутують прізвища Семивоп, Семиволий, Семивопенко. 

Новака (хінді Навак) "Молодий місяць”, “Молодик”, “Новик” - 

індійське чоловіче ім’я, споріднене з українськими прізвищами Но¬ 

вак і Новик, звідки й похідні Новиченко. Новицький та ін. Сходить до 
санскритського прикметника нова “новий, юний, молодий". Інше сан¬ 

скритське означення молодого місяця - капенду (див.), яке стало чо¬ 

ловічим іменем Калснду (йор. укр. прізвище Коляда). Латинські ка- 

ленди означують перші дні місяця-молодика, а інд. калснду - другий 
день молодого місяця. У давньому Римі в день народження молодого 
місяця жерці скликали людей до Капітолію - головного храму й уро¬ 

чисто сповіщали про народження нового місяця - про настання ка- 

ленд. Тож інд. калснду й латин, капенди виявляють не тільки терміно¬ 

логічну спорідненість, вони пов’язані з місячними фазами й місяч¬ 

ним календарем. Звичай урочисто оголошувати й відзначати календи 
довго зберігався в багатьох народів і після введення писемного ка¬ 

лендаря. І слово календар, певно, сходить до календ. 

Наваратха «Дев’ять колісниць- - ім'я батька царя Дашаратхи, 

який, у свою чергу, батько Рами, а ім’я його означає «Десять коліс- 
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ниць». Ім’я Наваратха складають санскр. нава+ратха, де нова (нова¬ 

ка, навак) - «дев'ять», ратха - “колісниця". 

Навашакті “Дев'ятисилий" - одне з імен Шіви. поклоніння 
якому на теренах України засвідчене з найдавніших часів. Ім'я склада¬ 

ють санскр. нава+шакті, де нова - “дев'ять", шакті - "сила", утворе¬ 

не від суфікса абстрактних іменників ті і дієслівної основи шак “мог¬ 

ти; бути сильним, могутнім". Ця основа відбита в етнонімі шаки “скі¬ 

фи", іранська форма якої - саки, й відбита в українських назвах Сака- 

ката, Саки, Сквира-Сквара, Сквирень, прізвищах Шквара, Скварук, 

Сакович, Сковорода, Сковерденко, Сакидон та ін. Санскр. нова означає 
і “новий", бо саме з дев’ятки починалася нова система зчислення, од- 

мінна від восьмеричної. Шіва в індійській міфології - найперший лі¬ 

кар і зцілювач, покровитель медицини, тому прикметно, що й деякі 
індійські цілющі рослини містять у своїх назвах компонент із значен¬ 

ням “9". Санскр. навашакті семантичний двійник української цілю¬ 

щої рослини - дсв’ясил. дев'ятисип, у “Велесовій книзі" (\МХ ст.) во¬ 

на один із ключових компонентів у приготуванні суриці - священно¬ 

го хмільного напою, відомого ведам як сура (див.). В Україні добрий 
десяток річок має назву Сура, а сучасний український бальзам так і 
називається - "9 сил*. 

На/авамша “Зміїна династія" - назва однієї з чотирьох родо¬ 

відних ліній у раджпутів, яку складають санскр. на/а+вамша. де на/а 
- “змій”, вамша - “сім'я, родина, рід, династія". 36 із понад 100 радж- 

путських родів складають так звані царські роди, що мають 4 родовід¬ 

ні лінії, успадковані від давніх воінів-кшатріїв. Ці лінії Сур'явамша 
(Сур'якупа) “Сонячна династія", Чандравамша (Чандракупа, Сомаку- 

па) “Місячна династія", Аліівамша (А/нікупа) “Вогняна династія" й 
На/авамша (На/акула) “Зміїна династія” - купа теж означає “сім'я, 

родина, рід*. Всі вони засвідчені на теренах Давньої України. До На- 

/авамші сходить назва ногайці, яку має народ, засвідчений у Північ¬ 

ному Причорномор'ї в ІХ-ХІІ ст. Наґи в індійській міфології напів- 

божественні істоти, у яких верхня частина тіла людська, а нижня - 

зміїна, вони вважаються володарями вод і дощів, від них залежить 
щедрий врожай, отже, й добробут і щастя. Жінки-наґіні надзвичай¬ 

но вродливі, з ними часто одружуються боги, царі й видатні герої. До¬ 

чкою Дніпра-Бористена, від якої Геракл мав трьох синів, родоначаль¬ 

ників скіфських племен, теж була наґиня. Шанування змій засвідчене 
на теренах Давньої України ще Геродотом у V ст. до н.е., на побутово¬ 

му рівні воно простежується в українців і досі. В Індії є штат На/а- 

ленд “Країна наґів" у раджпутів побутують високостатусні імена На- 
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/абгата, На/ачандра, На/ананда. На/арджуна, На/ассна, у запороз¬ 

ьких козаків і сучасних українців побутують прізвища Нагай-Ногай, 

Нагасць-Ногаєць, Нигайченко-Ногайченко тощо. Полото Нагаївська, 
потік Нагаївці. урочище Нагаювці засвідчені на Закарпатті. Неодмін¬ 

ним атрибутом НІіви. якому та його войовничій дружині найбільше 
поклонялися раджпути - індійські "козаки", тож і полонці, печеніги й 
ногайці, е змії. Шіва мас імена На/абгуишма “Прикрашений зміями”, 

На/адгіпа "Владика змій" На/амітра "Приятель змій" На/ачуда й На- 

/атда “В короні із змій". А індійський Шіва, що має і ім'я Вріш “Бик" 

- це давньоукраїнський Влес-Велес, нерозривно пов'язаний із водою. 

Недарма за Володимира його зображення стояло в Києві не біля кня¬ 

зівських палат на Горі, як його дружини Мокоші. а на Подолі, на бе¬ 

резі Почайни. Тож ногайці, яких досі вважають тюркомовними, на¬ 

справді мовно й етнічно споріднені з індоарійськими народами, як і 
половці та печеніги. 

На/анаді «Зміїна ріка* - назву складають санскр. на/а+наді, де 
на/а - «змій; нага», наді - «ріка». В Україні на Житомирщині й Черні¬ 

гівщині е дві річки Зміївка, річка Жміївка - притока Жерева на Київ¬ 

щині (тут і село Жміївка), річка Змійка - ліва притока Дніпра, у Дні¬ 

провських плавнях село Змійка, потоки Змпнковчй, Зминський, Змі- 

ївчик, Зміячки, Зміянський на Івано-Франкіьщині, озеро Змієве на 
Кінбурнській косі, місто Змив на Харківщині, Змієвиця - вершина в 
Карпатах, Зміїний острів - у Чорному морі, за 40 км на схід від гир¬ 

ла Дунаю. Є ще яри Зміїв і Зміївський, болота Змієва і Зміїна (судя¬ 

чи з назв у жіночому роді - колись річки). Змив курган. Змієве городи¬ 

ще і Змієві вали, довжиною до двох тисяч кілометрів, що простягли- 

ся від Києва на південь через Україну й Молдову, уздовж Дніпра та 
його приток Трубсжа, Стугни, Росі та іи. і створювалися з II ст.до н.е. 

до VI ст. н.е. Вважається, що вали були й умовним кордоном своїх зе¬ 

мель і кочовиків-завойовників. які уособлювалися в образі страшно¬ 

го й жорстокого Змія. Але навряд щоб таку кількісгь "зміїних” назв 
в Україні викликало негативне ставлення місцевої людності до змія, 
тут вочевидь щось інше. 

На/антака "Нищитель змій" - ім'я-епітет Гаруди, їздового пта¬ 

ха Вішну, яке складають санскр. на/а+антака. де на/а - "змій; змія", 

антака - “ирикінчувач, губитель, нищитель" Інші імена Гаруди з на- 

/а: На/арі (на/а+арі) "Ворог змій", де арі - “ворог", На/аріпу “Ворог 
змій", де ріпу - теж “ворог" На/аваріка "Змієїд". "Змієжерець". де варі- 

ка "їдець, споживач". 

Надідгара “Річкодержець" - ім'я-епітет Шіви, що сходить до 
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міфу про те, як боги вирішили спустити на землю священну Гангу, 

яка спершу текла на небесах і уособлювала Молочний Шлях. А щоб 
її могутні води не завдали шкоди. їх прийняв на себе Шіва. і вони 
по пасмах його волосся розлилися по землі багатьма спокійними й 
благодатними потоками. Сином ріки-богині Ганґи на землі став мо¬ 

гутній воїн Бгіиіма, який мав епітет Надіджа “Народжений рікою", а 
ім'я Бгішма тотожне українському прізвищу Буиіма. Ім’я Надідгара 
творять санскр. надіьдгара, де дгара - “тримальник, держатель, дер- 

жець", від санскритської дієслівної основи дгар “тримати", спорідне¬ 

ної з укр. держати. А наді - “вода, річка", відбите в низці українських 
річок: Надове - озеро біля літописного села Шепвов у Києві, Надва в 
басейні Верхнього Дніпра. Надків - озеро на Київщині (Іванківський 
р-н), Надюнька - притока Серебрянки (бас. Тясмина), Надра (Недра) 

в Бобровицькому районі на Чернігівщині, де й річка Одра - синонім 
Надри-Недри. Сюди ж стає і Надош на Закарпатті - рукав Тиси, який 
тече в селі Тросник, а в санскриті нада, над і "тростина, очерет". У дав¬ 

ній Індії була річка Надантіка “Тростянка", "Очеретянка". 

Надіджа "Народжений рікою" - в індійському епосі ім'я-епітст 
могутнього воїна й полководця Бгішми, сина священної ріки Ганґи, 
тому Наді “Ріка" - інша назва Ганги. Ім’я Надіджа складають санскр. 

наді+джа, цеджа - “народжений; син", тотожне діє в грузинських пріз¬ 

вищах, а наді - "ріка". В індійців жіноче ім’я Надя найперше асоцію¬ 

ється саме з наді “річка" а Надія (наголошене я) - як зменшувально- 

пестливе від нього - “Річечка". Що цілком зрозуміло, оскільки й вед. 

дану, і слов. дана, і іран. дар'я, які означають "річка" і які означують 
великі річки (Дон. Донець. Дунай. Дністер, Амудар'я, Сирдар'я), вод¬ 

ночас і жіночі імена. В Індії санскр. наді “річка" бачимо в річкових на¬ 

звах Маханаді "Велика ріка", Дсванаді “Божественна ріка”, Брахманаді 
"Ріка Брахми", Криинанаді “Чорна (Красна) ріка", На/анаді “Зміїна рі¬ 

ка", Дадгінаді “Сирна ріка"; наді відбите і в низці українських гідроні¬ 

мів (див. Надідгара). У Словенії є річка Надіжа. 

накхадарана "розривальник кігтями" - одне з означень соко¬ 

ла. утворене від санскр. накха+дарана, де накха - “кіготь, пазур", яко¬ 

му тотожне укр. ніготь. А дарана (хінді даран) - “ламальник, розри- 

вач", дослівно дерун, утворене від санскритської дієслівної основи дар 
“рвати, терзати", з якою споріднене укр. дерти, роздирати. 

наман “називання" - церемонія наречення імені новонародже¬ 

ному, один із головних сімейних обрядів, що корінням сягає глибо¬ 

кої давнини. Таких імен у дитини може бути багато, бо вважається, 

що ім’я захищає людину від усього поганого і що чим більше імен, 
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тим цей захист надійніший. Хлопчика можуть назвати за іменем бо¬ 

га, національного чи місцевого героя у сподіванні, що він надбає їх¬ 

ніх рис. Дівчаток називають так само, хоча їм можуть давати імена 
за назвами квітів або коштовного каміння. Ім’я може пов’язуватися з 
сузір'ям, під яким народилася дитина, може вказувати на професій¬ 

не заняття родини. Окрім імен використовуються різноманітні епіте¬ 

ти. Давні трактати радять, що перша частина імені жерця-брахмана 
повинна вказувати на святість, кшатрія-воіна - на силу й доблесть, 

селянина-вайим - на працьовитість. Друга частина імені брахмана 
має вказувати на щастя і благо, кшатрія - на захист, вашім - на про¬ 

цвітання і добробут. Ім’я брахмана не повинно бути надто довгим, 

має містити парну кількість складів і небагато довгих голосних. Для 
дівчинки слід вибирати просте ім’я, яке закінчується на довгий голо¬ 

сний звук. Хлопчик мусить мати два явних і одне таємне ім’я, яке має 
особливу здатність до відтворення і яке не зникає по смерті людини. 

Його, окрім самого носія, має знати і його настлвник-гуру або сімей¬ 

ний жрець, котрий на церемонії посвячення дитини в її стан, пошеп¬ 

ки повідомляє їй її таємне ім’я, а «ара «ом і таємну мантру-оберіг. Че¬ 

рез це індійські жінки уникають називати своїх чоловіків по імені, а 
чоловіки - своїх дружин Особливо багато імеи-спітетін мають боги. 

Віиіну й Шіва, наприклад, мають їх по тисячі. Термін намап, іцо мас і 
назву намакарана “иаречення імені", споріднений з укр. нанменуаан- 

ня, наймення та англ. пате "ім’я". 

Мандалала "Син Найди" - ім’я-епітет Крішни. яке складають 
санскр. нанда+лала, де манда - ім’я прийомного батько Крішни. а 
пала - “дитина, хлопчик, син" (пор. укр. ляля; індійське л вимовля¬ 

ється як полтавське л). Синоніми імені Нандалапа (хінді Нанднлал) - 

Нандакішора й Нандакумара - теж "Син Нанди" де кішора й кумира 
“син" (хінді кішор і кумар). 

Мандарині "Княгиня Нанди" - ім'я-епітст прийомної матері 
Крішни, дружини ватажка пастушої громади Нанди. Ім’я складають 
санскр. намда+рамі, де панда - “радість, втіха, щастя" а рані - "воло¬ 

дарка, княгиня, цариця", жіночий варіант терміну раджа "князь, цар" 

Справжнє ім’я дружини Нанди - Яшода “Яка дарує славу”, де яша спо¬ 

ріднене з укр. яса “слава", а да - "дарувальниця, дарувачка". 

Нара “Муж. Чоловік. Герой" - ім’я Арджуни й сина мудреця Ві- 

швамітри, а Вішвамітра у формі Аспамітхар (грецька передача) за¬ 

свідчене в боспорських написах іще IV-III ст. до и.е. За уявленнями 
індійців, первісні води називалися нара “чоловік, мужчина, самець" 

у них перебував Брахма - бог-творець світу, який у тризубі уособлює 
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праве вістря. Саме з цих вод, які уособлювали первозданний хаос, 

творився упорядкований, налагоджений світ. Прикметно, що в Укра¬ 

їні багато гідронімів з нара-нере. Нарастовиця. Нережа. Нересня, Не- 

ретва, Нерич, Нервач, Нора. Норова. Норин, Норець, Нурець. 

Наравіра “Герой серед мужів" - чоловіче воїнське ім’я, яке 
складають саискр. пара*віра, де віра - “богатир, герой, воїн", а пара - 

"чоловік, муж" (нарі "жінка"). Нара поширений компонент в іменах 
богів: лише Вішну має імена-епітети Нароттама “Найкращий серед 
мужів", Нарахарі, Наракесарін, Нарасімха “Лев серед мужів", останнє 
ім’я мав Нарасімха Рао, колишній міністр закордонних справ Індії, як 
і колишній прем’єр-міністр країни Індіра Ганді. почесний доктор Ки¬ 

ївського Національного університету імені Тараса Шевченка. Нарара- 

джа “Цар людей" - Кубера, бог багатства й охоронець півночі, Наруна 
"Проводир людей" - Пушаи. Нарабгу. "Перебуваючий серед людей" - 

Індра; Нарашанса "Славлений людьми" - Аґні, Нарадгара "Тримачка 
людей" - Земля. Деякі поширені сьогодні імена постали з термінів на 
означення царя: Наранатха “Правитель людей", Нараиаяка “Прово¬ 

дир людей", Нарапала “Захисник людей". 

Ниранараяма "Нара й Нараяна" - складне ім'я, де Нара - од¬ 

не з імен Крішни, а Нараяна - Арджуни, родича й соратника Крішни. 

Тобто Наранараяна означає "Крішна й Арджуна". 

Нарапаті (хінді Нарпаті) ‘Батько-Владика-Захисник людей" 

- чоловіче ім’я, яке складають санскр. нара (хінді нар)+паті, де на¬ 

ра - “людина, чоловік, муж", латі - “захисник, оборонець" спорідне¬ 

не з рос. батя й укр. батько. Іранська форма імені - Нсрбуд-Нербудш, 

де буд-будш відбите і в імені антською князя VI ст. - Хільбудій. 

Нарапаті-Нарпаті-Нсрбуд-Нербудш споріднене з українським пріз¬ 

вищем Нарбут (литов. Нарибут). За давніми уявленнями, річкові, 

снігові, дощові води вважалися чоловічими й називалися нара "чоло¬ 

вік. мужчина, самець”, а земні (вода криниць, джерел, колодязів) - жі¬ 

ночими. Тому прикметно, що українські річки мають назви Нережа, 

Нересня, Неретва, Нерич. Нервач, Нора. Норин. Норець. Нурець та ін. 
Індійські різновиди імені Нарапаті-Нарпаті - Нариті, Нарапала й 
Нарапалак “Захисник-Цар людей", де па-пала-палак “захисник" і собі 
рясно відбите в українських етнонімах, іменах, назвах і термінах: па¬ 

ли, поляни, поляки. Мазепа, Гупала. Палак, Ярополк, Святочолк, Пол- 

кан. Пала, Палунь, Семиполки, полк, полковник, полководець та ін. 
Натавара “Найкращий танцюрист" - ім'я-епітст Крішни, яке 

складають санскр. ната+оара, де наша - “танок", вира - "муж; най¬ 

кращий". Ще одне ім'я Крішни - Натарі (ната+арі) “У якого тан- 
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цюють і вороги" де арі - “ворог"; останнє ім'я пояснюється тим. що 
Крішна неперевершено грав на сопілці. 

Натхан "Захисник" "Правитель" “Цар" (паралельна фор¬ 

ма Нчтх) - ім'я Крішни. споріднене з сучасним іменем Натан. На¬ 

тхан частий компонент у двоосновних іменах, воно, наприклад, від¬ 

бите в імені відомого індійського шахіста - Вішванатхан Ананд, де 
Вішванатхан означає “Цар-Владика світу". На терені давньої Украї¬ 

ни натх як нат відбите в імені Бутанат з напису III ст., знайдено¬ 

го на Молдаванці в Одесі і спорідненого з інд. Бгутанатх “Владика 
бгутів", яке має бог ІІІіва, з давніх часів відомий на українських тере¬ 

нах під багатьма іменами, як і його дружина; атрибут і зброя обох - 

тризубець. З натх-мат споріднене ім'я Наталя, первісно натх-нат 
“цар”+суфікс па, який творить прикметники від іменників. Тобто На- 

тхапа дослівно “Царський" "Благородний" "Шляхетний” цс чолові¬ 

ча форма імені, а жіноча - Натхапі (пор. Наталі), тобто "Царського 
роду", “Благородна-Знатна-Шляхетна". 

нештар "привідник" - жрець, який стежив за належним ви¬ 

конанням необхідних обрядодій і готував для пожертвин ритуаль¬ 

ні хмільні напої сому й суру (давньоукр. суриця)-, спосіб приготуван¬ 

ня останньої, до речі, описує не тільки “Ріґведа". а й "Велесова кни¬ 

га”. Термін нештар утворений від санскритської дієслівної основи ні 
“вести, направляти, керувати; нести”. Первісно релігійний термін зго¬ 

дом став чоловічим іменем Нестор, прикладів чого не бракує: скажі¬ 

мо, назва одного з жертвоприносин - а/ніхотра стала в Індії прізви¬ 

щем А/ніхотра. Ім'я Нестор мав автор “Повісті врем'яних літ”. Жре¬ 

цтво ще з ведійських часів поділялося на три групи, оскільки спер¬ 

шу визнавалися лише три веди ("Атхарваведа” долучилася потім), 

що засвідчує і "Велесова книга" своїм терміном тривіди. Кожна гру¬ 

па жерців пов’язувалася з певною водою - "Рігведою”, "Самавсдою” 

чи “Яджурвсдою” і мала свого верховного жерця, який, у свою чергу, 

мав трьох помічників. Група жерців, до якої відносився нештар, була 
причетна до “Яджурведи", яка містила зібрання молитов і словесних 
формул, якими мали супроводжуватися жертвоприносини. Нештар і 
був одним із трьох помічників верховного жерця у цій групі. 

Ніпавастра 'Синьоодіжний","У синє вбраний" - ім’я Баладеви- 

Білобога, старшого брата Крішни. яке складають санскр. ніпа+вастра, 

де ніпа - “синій”, вастра - "одяг, вбрання". Ще один різновид цього 
імені із тим самим значенням - Нілачхада. Одяг Крішни - жовтий, а 
сам він - синюватошкірий, тоді як одяг Баладеви - синій, а сам він зо- 

лотавошкірий. Тобто обом властиві кольори нашого державного пра- 
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пора. Ім’я Ніпавастра (наголошене кінцеве а) має і Дурга. дружина 
ІІІіви, а у Шіви теж чимало "синіх" імен. 

Нілакантха “Синьогорлий" - ім’я-епітет Шіви, яке складають 
санскр. ніла+кантха, де ніла - “синій", кантха - “горло; шия”. За мі¬ 

фом. коли боги-деви і їхні старші браги-асури сколочунали Молоч¬ 

ний океан, щоб дістати я його дна скарби, втрачені під час потопу, на 
поверхню піднялася й смертельна отрута, яка загрожувала знищити 
богів, людей і все живе. Шіва випив ту отруту й урятував світ, але гор 
ло його посиніло, через що й ім'я Нілакантха. Сучасний індійський 
пост КҐямсінх (Наші, який побував у Києві, ознайомився з життям 
творчістю Тараса Шевченка, переклав низку його поезій (серед них 
“Заповіт"), сам присвятив йому вірші, у своїх подорожніх нотатках 
пов'язує прізвище Шевченко з Шівою і додає, що в своєму житті Вели 
кий Кобзар зазнав таких страждань, яких, мабуть, зазнав хіба що ІІІі 

ва. коли проковтнув отруту, щоб урятувати світ. 

Нілачхада “Синьокрил“ - ім'я-епітег Гаруди. їздового птаха Ві 
шну, яке складають санскр. міяа+чхада. де ніла - “синій", чхада - "кри 
ло". Нілачхада також - ім'я Баладеви-Ьілобога, старшого брата Кріш 
ми. але тут ім'я означає “Синьошатий". оскільки вбрання у Баладсви 
Ьілобога блакитне, а сам він золотавошкірий. 



О/харатха “Стрімка ко/іісницмм - чоловіче воїнське ім'я, яке 
складають санскр. о/ха+ратха, де о/ха - “стрімкий, швидкий ', аралі- 

ха - "колісниця" активний компонент у творенні індійських воїн¬ 

ських імен. 

Одра (Удра) - назва давньої країни в Індії (нині штат Оріса), 

різновиди якої - Удра. Одріса. Удріса, пояснюється з санскр. удра “во¬ 

ла" (пор. укр. видра). Останні дві назви прибрали сучасного вигля¬ 

ду Оріса-Одіса. хоча мовою хінді вони - Урка-Удіса. Людність краї¬ 

ни а давнину називалася одри-удри. одриси-удрти (йор. слов'янський 
етнонім одриси). сучасна назва її - ирія. гака ж назва й мови, близь¬ 

кої до бенгальської - обидві відносяться до східної гілки індоарій- 

ських мов. Мудреці й царі у ведах га епосі мають імена Удра, Удрана, 

Удрека. Удршшрака, Удродгана. Всесвітньо відомий стиль індійсько¬ 

го класичного танцю, який тут виник і первісно був танком храмо¬ 

вих танцівниць-девадасі. відомих у Європі як баядерки, теж має по¬ 

двійну назву - орісі й одісі. Що напрочуд перегукується з назвою Оде¬ 

са. переказ про яку пов'язується саме з водою: адмірал Дсрибас, коли 
зайшлося про заснування міста, а йому сказали, що тут мало питної 
води, начебто відповів по-французькому: “Ассс до", тобто "Води до¬ 

статньо". На Молдаванці в Одесі знайдено напис з іменем Бутанат, 

якому тотожне інд. Ьгутанатх “Владика бгу гів" щодо Шіви (бгути 
- добрі й злі духи, які складають його почет). А в давньому місті Ті- 

ра неподалік (нині Білгород-Дністровський) знайдено інший напис 
з ім'ям Шіви - Махадава “Великий бог". Обидва написи датуються 
II ст., тобто значно раніше, ніж знамениіий храм Шіви Лінгараджа в 
Одрі-Орісі-Одісі. зведений у VIII ст. 

З усіма цими назвами дивовижно перегукується ім'я Одісей, 
що його має знаменитий персонаж грецької міфології га епічних по¬ 

ем Гомера. Поза сумнівом, під час своїх численних мандрів і пригод 
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Одісей побував і в Північному Причорномор'ї. У скіфському кургані 
Чортом,тик, де знайдено срібну вазу зі сценами індійського царсько¬ 

го обряду авшвамедга (див.), знайдено й горит зі сценою про Ахілла 
серед дочок Лікомеда. царя долопів (дулібів?) на острові Скірос. Саме 
там заховався юний Ахілл. не бажаючи брати участі в Троянській ві¬ 

йні. й саме там знайшов його Одісей. Дотичність Одісея до Гаврики- 

Криму засвідчує і Гомер. Коли флот мікенського царя Агамемпона, 

який очолював греків у поході на Трою, не міг вирушити до неї, бо не 
було попутного вітру, жерці прорекли цареві, що боги змилуються і 
пошлють попутний вітер, коли принести в пожертву його юну донь¬ 

ку Іфігемію, наречену Ахілла. І допровадив царівну в Двліду саме Оді¬ 

сей, де. як їй сказали, відбудуться її заручини з Ахіллом. 1 Іротс остан¬ 

ньої миті дівчину з жертовника вихопила Артеміда й перенесла в Гав¬ 

рику. де та стала жрицею у таврському храмі Діви-Артеміди. 

На Чернігівщині с річка Одра, де й Одреськ (Одрськ) - місто, зга¬ 

дане в "Повчанні Володимира Мономдха" під 1096 р. - ці назви спо¬ 

ріднені з санскр. уда удан-удака ■‘вода'*. Назві Одрсськ відповідає на¬ 

зва Удрицьк на Рівненщині. Річка Одра є в басейні Бал тійського моря, 

Одриика - в басейні Сіверського Дінця, Одринська Річка на Волині. 

Одр і Одрине болото на Поліссі, Одров і Одринка - в басейнах Дніпра 
й Сіверського Дінця. Одринка - в Пооччі. Відомий польський дослід¬ 

ник С.Роспонд вважає, що вся гідронімія від топооснони Одр сходить 
до давньої індоєвропейської основи иоіі-г, пов'язаної з водою. У дель¬ 

ті Дунаю жили одриси, назва давнього слов'янського племені ободри- 

ти, ободричі, а назва тлумачиться як "жителі обох річок Одра'' або як 
“жителі обабіч Одри" 

от-прот “переплетений, змішаний" - весільний звичай, коли 
брат і сестра з однієї сім'ї одружуються з сестрою і братом з іншої 
сім'ї. Термін складають санскр от*прот. де от - "плетений, тканий, 

переплетений", нрот - "скріплений ". 

оум (ом, аум) - у ведійському ритуалі священний склад, один із 
основних закликів, що символізує благо, сприяння, прихильність і за¬ 

хист, він починає і завершує ритуальний текст і священні книги, про¬ 

мовляється під час богослужіння. Згодом став вживатися па початку 
оповіді чи доброї справи, при зверненні до богів тощо. При голосно¬ 

му й протяглому промовлянні вважається винятково благодатним і 
дієвим. Найглибинніиіий символ цілокупності. всеохопності. вселен¬ 

ської цілісності, неперервності. Оум вважається головною мантрою- 

замовою, джерелом усіх звуків і сутністю вед. Трактується як минуле, 

теперішнє й майбутнє, як три стани свідомості - ява. мрія і сон. звуки 
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о-у-м означують божественну трійцю - Брахму. Вішну й Шіву, отже, 

символізують і тризуб, бо кожен із цієї трійці має в ньому своє вістря. 

Символіка оум невичерпна. Відповідає християнському амінь, амен, 

мусульманському омен. У санскриті оман означає зичливість, сприян¬ 

ня, допомога, захист, охорона, оберігання. 

Ошадгіпаті "Владика трав" - ім’я-епітет Місяця, яке склада¬ 

ють санскр. ошадгі+питі. де ошадгі - "трава; рослина", паті - “влади¬ 

ка. хазяїн” якому тотожні укр. батько й рос. батя. Синонім - Ошадгі- 

ша (оишдгі+іша). де іша - “владика, бог", споріднене з Ісус. 



пада/оптар “охоронці ніг" - означення піших воїнів, які су 
проооджували бойових слонів, а під час битви не давали ворогові за 
вдавати ран їхнім ногам. Термін складають санскр. пада+/оптар, д 
пада - "нога", з яким споріднене укр. п'яти, а гонтар - “захисник 
охоронець, воїн", що мас і форму /опта. Обидва слова відбиті в укра 
їнських прізвищах Гоптар, Хопта. Хобта, Хобтя. 

Падма “Лотос" - одне з "лотосових" імен богині Лакшмі. дру 
жиии Вішну. Вважається, що священний лотос виріс із пупа Віижу 
на якому сидить Брахма і уособлює творення. Лакиїмі мас багато імен 
із компонентом падма: Падмагріха "Лотосоосельна", Падмаджа "На 
роджена в лотосі" (таке ж ім'я мас Брахма), Падмакара “3 лотосом 
руці", Падмалаичана "Лотосоприкметна" (також ім'я Сарасвагі. дру 
жими Брахми), ГІадмалая “Лотосоосельна" (таке ж ім’я мас Брахма] 

Падмамаліні "Лотосовінкова”. Ііадмана "Лотосолика” (також ім'я Са 
расваті). Падмарупа “Лотосоподібна". 

Падмаварна (наголошене кінцеве а) “Лотособарвна" - ім'я 

епітет Лакшмі. яке складають санскр. падма+варча, де падма - "по 
тос", варна - “барва, колір, забарва". Такс ж ім'я (тільки наголошене 
друге а) мас син Яду - родоначальника ядавів, тотожних літописним 
ятвягам. 

Падмаваті “Лотосовиця" - ім'я Лакшмі й назва давньої річ¬ 

ки, яка вважається втіленням Лакшмі. Ім'я і назву складають санскр. 

падма+ваті, де падма “лотос", баті - суфікс, тотожний укр. виця в 
назвах зразка Роставиця. Юрковиця. Щекавиця. Хоревиця тощо. Ім’я 
Падмаваті мають чимало міфологічних і епічних жіночих персона¬ 

жів. 

Падмаратха “Лотосна колісниця" - інше ім'я царя Дашарат- 

хи, батька царевича Рами, героя "Рамаяни", яке складають санскр. 
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падма+ратха, де падма - '“лотос" ратха - "колісниця" воно ж і в іме¬ 

ні Дашаратха, яке означає “Десять колісниць". 

Падмаснугиа “Лотосна наречена", “Лотосна невістка” - ім’я- 

епітет Лакшмі, яке складають санскр. падма+снуша, де падма “лотос”, 

снуша “наречена; невістка” споріднене з рос. сноха й укр. синова; сну- 

ша дослівно й означає "синова (дружина)" Падмаснуша також - ім’я 
богині-воїтельки Дурґи й священної Ґанґи. 

пактар, пачака “кухар; пекар, готувальник їжі" - терміни схо¬ 

дять до санскритської дієслівної основи пач "пекти, варити, готува- 

ти”, з якою споріднені укр. пекти, піч, печений, випічка, перепічка, 

печиво тощо. Тож обом санскритським термінам тотожне й укр. пе¬ 

кар, а з санскр. паква "зварений, спечений" споріднені укр. печиво, 

печеня. Кухня в санскриті - пакшапа, де шапа "приміщення", тотож¬ 

не укр. зала, франц. шале. англ. НаІІ (хол) та укр. шара в терміні коша¬ 

ра (санскр. /ошала “корівник"). Синонім до пактар і пачака - санскр. 

шрапін (див.). якому тотожне рос. стряпун. 

Пакшараджа “Цар птахів" - ім'я-епітет Гаруди, їздового птаха 
Вішиу, яке складають санскр. пакша+раджа, де пакша - “птахи; пта¬ 

ство". в раджа - “цар. правитель, володар". Синонім - Пакшіндра, теж 
“Цар птахів", де індра - "цар" і “Бог Індра". 

Пала “Захисник, Оборонець. Воїн. Цар" - індійське чолові¬ 

че воїнське ім’я, входить другим компонентом у двоосновні імена й 
терміни, наприклад. Гопала, Махтала, Раштрапала, локапала, дікпа- 

ла. Було скіфське плем’я пали “захисники, воїни", з назвою якого спо¬ 

ріднені етноніми поляни-паляни й поляки із тим самим значенням. У 
Малій Азії, на південному узбережжі Чорного моря була держава Па¬ 

ла (Пафяагонія). ототожнювана з могутньою колись Хеттською дер¬ 

жавою. Полонених хеттів-палян-пафлагонців єгиптяни зображали з 
“оселедцями", такі ж "оселедці" зображені й на панно у Венеції, засно¬ 

ваній прийшлими з Пали венедами. А венеди в давніх авторів та “Вс- 

лесовій книзі" - ті ж слов’яни. Назва Пала пояснюється як “Країна 
палів”, тобто “Країна воіків-богатирів-мужів”. А оскільки у давніх на¬ 

родів поняття воїн-богатир-герой невіддільні від поняття самець-бик- 

тур, то Пала означає і "Країна бичичів-туричів" і “Країна Бика”, во¬ 

на тотожна назві Таврика. Таке тлумачення підтримує і етнонім хет- 

ти, в основі якого лежить гуд-гут-гет-хет “самець, бик. тур". У тако¬ 

му разі етноніми пали й хетти, назви Пала й Хеттія виявляються 
семантичними двійниками етноніма таври “бичичі, туричі" й назви 
Таврика-Таврида на протилежному від Пали-Хеттії через море, пів¬ 

нічному узбережжі Чорного моря. Сюди ж стає і назва Папунь - міс- 
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цевість в області Тарон в історичній Вірменії, з якою пов’язані троє 
братів вірменської легенди, яку споріднюють з літописною легендою 
про полянських князів Кия, Щека й Хорива. Імена Куар і Хореан ві¬ 

рменської легенди споріднені з іменами Кий і Хорив літописної леген¬ 

ди. як і Палунь споріднена з Полянською землею або Землею полян. В 
основі Палунь те ж пал “охороняти, захищати, берегти", що і в етно¬ 

німах пали, поляни, термінах палт і палак "воїн, цар" іменах ІІалак, 

Святополк і Ярополк, термінах полк, полковник, полководець. Палунь 
означає “Край палів-палян-полян” 

Палака, Палак “Захисник, Воїн, Князь. Цар" - індійське, скіф¬ 

ське й давньоукраїнське чоловіче ім’я, входить другим компонентом 
у двоосновні воїнські імена, наприклад. Вішвапалак “Захисник світу", 

“Цар" Сарвапалак “Оборонець усіх". “Цар". Структурно й значеннє¬ 

во їм тотожне князівське ім'я Святополк “Охоронець світу", “Князь, 

Цар", де Свято не від святий, а від світ. Сюди ж стає і князівське ім'я 
Ярополк “Тур-воїн" "Доблесний захисник", а також сучасне й не зо¬ 

всім зрозуміле для дослідників українське прізвище Сірополко й на¬ 

зва Семиполки. Поширена кличка сторожового пса Полкан теж озна¬ 

чає “Охоронець". Тож давньоукр. полк і індоскіф. палак етимологіч¬ 

но тотожні. У давній Тавриці-Криму, в межах нинішнього Сімферо¬ 

поля, було місто Палакій - столиця пізньоскіфського царства; воно 
постало в ПІ-1І ст. до н.е., ним правили цар Скілур і його син Палак, 

на честь якого місто й назване. Палакій означає “Палаків", "Місто Па¬ 

лака" "Палацьк", що дуже нагадує назву Полоцьк, надто з огляду на 
українське окання. Якщо зважити, що Палак і “Воїн, Цар", то Палакій 
у такому разі - Воінь, Царськ. 

Палім “Захисник, Оборонець’ - ім'я сина Прітху, а Прітху - мі¬ 

фічний земний першоцар. батько Прітхві-Землі. Осіле життя, засну¬ 

вання міст, торгівля, тваринництво і землеробство, поява судів - усе 
це заслуга Прітху. Ім’я Палін (первісно термін) складають пал*ін, де 
ін - суфікс приналежності до чогось або наділеиості чимось, а пал 
- санскритська дієслівна основа із значенням “захищати, охороня¬ 

ти, берегти" Тобто Палім означає “Захисник. Охоронець. Воїн”, досл. 

“Наділений здатністю (правом) охороняти, захищати”. Із ним спорід¬ 

нений етнічний термін полянин, жіночий варіант якого - поляниця в 
билинах Київського циклу, могутня воїтелька, амазонка. Сюди ж стає 
і жіноче ім’я Поліна, яке сходить до первісного Палімо “Захисниця". А 
оскільки санскр. палін означає і "правитель, князь, цар", то й Паліна- 

Поліна означає “Правителька", “Княгиня". “Цариця". 

Паліта “Захищений, Бережений" - чоловіче ім’я (у жіночому 
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варіанті наголошене кінцеве а), яке мали міфологічні й епічні персо¬ 

нажі, утворене від дієслівної основи пал у дієприкметниковій фор¬ 

мі. Цілком можливо, що папіта відбите в імені Іппопіта, що її ма¬ 

ла ватажкиня амазонок, здобуття пояса якої - один із 12 подвигів Іе- 

ракла. який, за грецькими міфами, був одружений з дочкою Дніпра- 

Бористсна і мав від неї трьох синів - родоначальників скіфів. А скіфів 
“Велесова книга" вважає кравенцями. тобто українцями. Оскільки на¬ 

зва амазонки має індоарійське пояснення як -народжені Аммою" або 
“доньки Амми”, де Амма “Мати" (одне з імен богині-воївниці Діви- 

Дурги-Артсміди, відомої на теренах України з найдавніших часів), то 
ім’я Іпполіта може означати “Захищена богинею Дівою-Дургою" бо 
одне з імен Дурги - Іо. Гу “Ьичиха”. яке в греків передається як //, на¬ 

приклад. у назві Гіпаніс (Гі+пані) на означення Південного Ьуіу й Ку¬ 

бані, яка означає “Бик-ріка" (досл. “Бичі Води"). Із імліти є двоос- 

новні чоловічі й жіночі імена, де воно виступає другим компонентом, 

приєднаним до імен богів або до різних означень, зокрема, зброї: Де- 

випалина “Захищений-Бережений богами”. Ьудгаїшліта “Захищений 
Буддою", Чакрапалипа “Захищений чакрою", де чикра - бойовий диск, 

зброя Вішну-Крішни, як і Аполлона. У пенджабців побутує воїнське 
ім’я Чухир -Диск-члкра", а в українців - прізвище Чигир. Термін чикра 
відбитий у назві Чухиркин (кіт “місто") в історичній Індії, нині міс¬ 

та в Пакистані, біля якого народився засновник сікхизму Туру Нанак. 

Український двійник міста Чухиркин є Чигирин - козацька столиця 
часів Богдана Хмельницького. 

Пандавабгіпа “Захисник пандавів" - ім’я-епітет Крішни, яке 
складають санскр. пандава+бгіла.дс начдива - “пандани" бгілл - “обо¬ 

ронець. захисник”. Пандави - загальне означення п’ятьох синів царя 
Панду, війну яких зі своїми двоюрідними братами кауравами (нащад¬ 

ками царя Куру) описує “Махабгарата". У цій війні Крішна підтриму¬ 

вав пандавів. а його старший брат Баладева - каурашв. Матір'ю трьох 
із п’яти братів-пандавів була Кунгі-ІІрітха - тітка Крішни по батько¬ 

ві. через що вони мали назви партхиви й каунтсі, а називання синів 
по матері - очевидне відлуння матріархату. Щодо бгіла, то привер¬ 

тає увагу загадковий етнонім билі в “Сілові о полку Ігоревім”, який до¬ 

цільно співвіднести з індійським етнонімом бгіли, бгіли в індійській 
історії виступають союзниками раджпутів - індійських “козаків". А 
раджпути виявляють мовну, тож і етнічну спорідненість з україн¬ 

ськими половцями й печенігами. 

Панктіратха “Десять колісниць" - інше імя-епітет царя Да- 

иіарат.хи, батька Рами, який має і епітет Падмаратха “Лотосна коліс- 
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ниця" Ім'я Панктіратха складають сакскр. панкті+ратха, де панк- 

ті - "ряд. низка; п'ять або десять", а ратха - “колісниця”. Оскільки 
ім'я Дашаратха означає “Десять колісниць", то виходить, що імена 
Панктіратха й Дашаратха - синоніми. З іменем Дашаратха спо¬ 

ріднене ім’я Тушратта, що його мав індоарійський цар із держави 
Мітанні у Верхній Месопотамії (II тис. до н.е.). А сама “Рамаяна", ге¬ 

рої якої є Рама та його батько Дашаратха. виявляє численні зв'язки з 
українськими уявленнями, звичаями і фольклором. 

Панікар “Купець. Торговець" - чоловіче ім'я, яке водночас від¬ 

биває приналежність його носія до третього стану давньо-індійського 
суспільства - вайш'ів (селян); термін споріднений з давньоукр. весь 
“село”. Ім'я складають пані+кар. де кар відповідає українському риб у 
слонах землероб, винороб, а пані - “купівля, продаж, торгівля". В Укра¬ 

їні прізвище Панікар зафіксоване, зокрема, в Тернополі й Хоролі, у 
козаків було й ім'я Панікар. На Київщині є населений пункт Панікар- 

ча. назва якого може означати “Торговиця" “Торговище" “Торжище" 

Або “ІІанікарове (село)" “Панікерське", за кимось на ім'я чи прізвище 
Панікар. В українців побутує прізвище Пашкарський, яке може озна¬ 

чувати й вихідця з Панікарчі. 

Паннагашана "їдець плазунів" - ім'я-спітет Гаруди, їздово¬ 

го птаха Вішну, яке складають санскр. панна/а+ашана. де ашана - 

“їдець, пожирач”, а панна/а - "змія; плазун" У свою чергу, санскр. пан¬ 

на/а розкладається на панна+/а. де панна - "живіт, черево". /а - “іти, 
пересуватися, рухатися". Тобто панна/а дослівно - “яка рухається на 
животі”. Інші санскритські означення змій і плазунів - ура/а, бгуджа- 

/а (див.). 

панна "п'ять" - число, популярне в назво- й іменотворенні; 

країна, якою правив цар Друпада (див.) - Панчапа, його дочка Дра- 

упаді чоловіками мала п'ятьох братів, "Ріґведа” знає п'ять ведійських 
племен, у "Велесовій книзі" теж виділяються п’ять племен. Причому 
в обох пам'ятках і сукупні їх назви подібні: у давньоіндійській - ка- 

урави (каврави, коврави). у давньоукраїнській - краленці "коровичі". 

"Рігведа" записана в Пенджабі, а Пенджаб означає "П'ять Річок" (ін- 

доіран. пандж-панч “5“+аб-ап “вода, ріка"). За “Велесовою книгою", 

саме з Пенджабу-П'ятиріччя рушили до Дніпра й Карпат кравенці - 

давні українці. У Скіфії-Україні Гсродотзнає річку Пантикап (у ньо¬ 

го ж пятигирповий Істр). Пантикапей “П'ятигорськ" (нині Керч) - 

столицю тисячолітнього Боспорського царства. На Північному Кав¬ 

казі є П'ятигорськ і тюрк. Бештау “П'ять Гір” в Афганістані - міс¬ 

то Панджшир “П’ятигори". у Середній Азії в давнину славилося місто 
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Пенджикент “П'ятимісто”, там і ріка Пяндж. У різних ареалах Украї¬ 
ни маємо П'ятигори, П'ятигірки, П'ятирічки, П'ятихатки, тюркські 
Бештау “П’ятигори". Бештерек "П'ятирічка". Бсшбайрак, Бешка. Се¬ 
лу П’ятигори в Тетіївському районі на Київщині підпорядковане село 
Одайпіпь, а місто Удайпур є в індійському штаті Раджастхан. де жи¬ 
вуть нащадки раджпутів - індійських “козаків" родичів українських 
половців і печенігів; у назві печеніги теж відбите число п'ять, він 
двійник індійської назви панчапи. На Житомирщині є села П'ятидуб, 
П'ятирічка, річка П'ятигірка - в Бердичівському районі, де й село 
Велика П'ятигірка і де виявлено поселення черняхівської культури. 

Панчабана, Чанчашара, Панчешу “П’ятистрілий" - бог кохан¬ 
ня Кама, син Вішну й Лакшмі, якій тотожні балт. Лайме і слов. Лада. 
Зброя Ками - лук і 5 квіткових стріл, які він пускає і зароджує в сер¬ 
цях кохання. Кожна стріла з окремої квітки, мас свої назви й любов¬ 
ні властивості. Ім’я складають санскр. панча+бана-шара-ішу, де пан- 
ча - "5", бана-шара-ішу- “стріла" первісно “очерет, комиш" 3 очерету 
найперше робилися стріли, тож із часом значення “стріла" відтіснило 
значення "очерет" Назву відомої збірки новел Олеся Гончара “Чари- 
комиші" якраз і складають взаємопояснюючі компоненти-синоніми, 
де чари споріднене із санскр. шара “очерет. комиш". Шара відбите в 
імені й назві ЧІарукань, що його мали половецькі князь і місто. 

ІІанчавіра "В кого мужності на п’ятьох" - чоловіче воїнське 
ім'я, яке складають санскр. панча*віра, де панча - “5". віра - "богатир, 
герой". Числівник панча “5" винятково вжитковий при творенні ін¬ 
дійських імен, назв, важливих філософських, соціальних і релігійних 
термінів. Наприклад: панчаджама - 5 різновидів живих істот (боги, 
люди, небесні музики, змії і предки); панчамріта “п'ять амріт" (ам- 
ріта - напій безсмертя) - 5 підношень божеству: молоко, кисле мо¬ 
локо, масло, мед і цукор (санскр. шаккарУ, панчатапас (санскр. та- 
пас споріднене з укр. тепло, теплий, топити) - здійснення покути 
між 5 вогнів (чотирьох жертовних вогнів, орієнтованих за сторона¬ 
ми світу, й сонця згори); панчататва - 5 елементів світобудови (зем¬ 
ля, вода, вогонь, повітря й ефір); панчан/а - 5 частин дерева (корінь, 
стовбур, листя, квіти, плоди); панча/ав'я - 5 продуктів корови (моло¬ 
ко, сировотка. топлене масло, сеча й гній), які вважаються священни¬ 
ми. наділеними очищувальною магічною силою і широковживані в 
ритуальних дійствах; панча-махаяджна “5 великих жертвоприносин” 
- щоденне вшанування домогосподарем (санскр. /ріхастха, /ехаст- 
ха “господар” тотожне укр. /азда) бога-творця Ьрахми. предків, богів, 
духів і людей; панчаят “зібрання п’ятьох" - традиційний виборний 
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орган у селі для вирішення громадських справ. 

паннадева (хінді панчдев) “п’ять богів" - п’ятірка богів, вклю¬ 

чає Вішну, Шіву, Ганешу, Сур'ю і Дургу. Усі вони відбиті на теренах 
давньої України, окрім хіба Ґанеші, слоноголового сина Шіви, бога 
мудрості й покровителя школярів, хоча в українців і побутує прізви¬ 

ще Ганиш. Шанувальники Вішну зовуться вішнуїти, Шіви - шіваїти, 

Ганеші - /анапатьі. Сур“ї - саури (пор. Савур-могила), Дурґи - шак- 

ти, шактисти. Прихильники цих п'яти божеств однаково шанують і 
кожне окреме божество. Термін утворено з санскр. панча+дева (хінді 
панч+дев), де панча - “5", дева - "бог". 

панча-джаті “п’ять племен" - загальне означення у ведах 5 

братніх племен: яду, турвашу, ану, друх'ю і пуру, родоначальника¬ 

ми яких "Махабгарата" називає п’ятьох братів - Яду. Турвашу, Ану, 

Друх’ю та ІІуру. синів царя асурів (первісних богів) Яяті. Яяті мав 
двох дружин - одну законну, брахманку. а другу таємну, кшатрійку, 

одного з ним стану. Від брахманки Деваяні він мав двох синів - Яду 
й Турвашу. а від кшатрійки Шзрміштхи трьох - Ану, Друх’ю та ІІу- 

ру. Тобто сини Яяті були братами лише по батькові, матері в них різ¬ 

ні. Яду став родоначальником ядавів, які тотожні літописним ятвя- 

гам, а Пуру - пауравів, назва яких через ланцюжок паулави-пулави• 

половині виявляє спорідненість з назвою половці. У "Махабгараті” ці 
5 племен сукупно означуються каурави. а “Велссова книга" теж знає 
5 давньоукраїнських племен, сукупно означує їх кравенці, тобто ко- 

ровичі, бичичі, туричі. А давнє кравенці й сучасне українці тотожні. 

Термін панча-джаті, отже, складають санскр. панча+джаті, де панча 
- “5"’, джаті - “плем'я, народ", яке сходить до санскритської дієслівної 
основи джа "родитися, народжуватися". 

Панчапа - давня країна у верхній частині долини Ґанґи, один 
із найважливіших центрів індоарійської культури, лежала на захід і 
південний захід від країни племені куру. з яким в епосі завжди згаду¬ 

ється разом. Панчали-панчалійці, куру-каурави, матсьї і шурасени в 
епосі віднесені до найбільш “чистих" у культурному відношенні арій¬ 

ських племен. Як засвідчують джерела, ядром панчалів було плем’я 
куру, інакше - кріві, згадуване ще в “РігведҐ; з панчалів походила 
Драупаді, спільна дружина п’ятьох братів-пандавів, героїв “Махабга- 

рати". В Індії є Панчапандава-малаї "Гора п'яти пандавів". Панчадга- 

ра “П’ятиструмкова” (ріка), Панчаваті “П'ятвиця" - частина священ¬ 

ного лісу Дандака (місто Дандака засвідчене в ІІ-ІУ ст. в Криму), де 
перебували у вигнанні Рама й Сіта - герої вже "Рамаяни" а непода¬ 

лік - озеро Панчапсара “П'ять апсар" (аисари тотожні слов’янським 
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русалкам); Панчанада “П’ятиріччя” - санскритська назва сучасного 
Пенджабу (перс, пандж “5я+аб "вода", “ріка"). Маємо і не менш чис¬ 

ленні українські назви з "5": П'ятихатка й П'ятирічка на Київщи¬ 

ні. П'ятихатки на Дніпропетровщині і в Криму. П'ятигори в Тетіїв- 

ському районі на річці Молочній, якому підпорядковане село Одай- 

піль, а в Індії с місто Удайпур. А також річки П'ятигірка, П'ятка. 

П'ятицька, Ьсш-Байрак, Бештерек. Беїика, Бсшівська (тюрк, беш 
“п’ять"). Є підстави вважати, що й гідронім Пантикап у Геродота то¬ 

тожний назві Панджаб. а в назві столиці Боспорського царства Пан- 

тикапей пант те ж панча, панч "п’ять" у передачі античних авторів 
(пор. сучасні пентатлон "п’ятиборство". Пентагон “П’ятикутник”, 

пентаграма тощо). 

Структурно з назвою панчали схожа назва печеніги, що її мав 
народ засвідчений літописами в Північному Причорномор’ї' у ІХ-ХІІ 
ст. Печенігів вважають тюркомовними, проте аналіз назв печенізьких 
фортець на Дністрі, печенізькі етноніми й терміни, тобто слона пече¬ 

нізької мови, що їх подає у творі "Про управління імперією" візантій¬ 

ський імператор Костянтин Ьагрянородний (X ст.). засвідчують мов¬ 

ний, тож і етнічний зв’язок печенігів з індійськими народами, зокре¬ 

ма. з раджпутами - індійськими “козаками”. Слово печеніг містить 
компоненти пече*іиг. де пече споріднене з під. панч “п’ять” (тюрк. 

беш). а на ніг проливає світло тюркський суфікс присвійності нин/ 

(тюрк, мсн ”я" - менин/ “мій", сиз “ви" - сизнинг "ваш”). Тож тюрк. 

бешнин/ означає "належний п’яти", “п'ятеричний". Назву держави 
Панчала, важливої в індійській історії, теж складають панча “5’Чла. 

суфікс, який творить прикметники від іменників. Тобто й Панчала - 

"ІГятерична", "Складена з п'яти (частин, річок, гір, племен)" За леген¬ 

дою. коли цар Панчали отримав повідомлення, що вороги напали на 
його країну, то заявив, що всі його п’ятеро синів грудьми стануть на її 
захист, тому нібито відтоді країна й стала називатися Панчала. Якщо 
цар Панчали справді мав п'ятеро синів, то це певною мірою пояснює 
назву Панчала “П'ятерична”. вона, в такому разі, складалася з 5 час¬ 

тин. якими правили п’ять царевичів. За "Махабгарати" царем Панча¬ 

ли був Друпада, дочка якого Драупаді “Друпадина" стала дружиною 
п’ятьох братів-пандавів; інше ім’я її Панчалі - “Панчалійка”. Давня 
Панчала охоплювала й нинішній Пенджаб, а Пенджаб означає "П’ять 
Річок”, “П’ятиріччя", жителі його - пенджабці. тобто “п’ятирічники". 

Геродот знає п'ятигирловий Істр. а печеніги жили на Дністрі, про це 
свідчать назви їхніх подністровських фортець, які в далекій Індії ма¬ 

ють своїх прямих двійників, і саме 8 Раджастхані - країні раджпутів. 
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Могили кімерійських царів, за Геродотом, теж були на Дністрі. Тому 
цілком імовірно, що печеніги й половці - нащадки індоарійських, так 
званих сіндо-меотських племен, які спрадавна жили на теренах Укра¬ 

їни, входили до Боспорської держави і яких добре знали античні ав¬ 

тори. 

Панчамупа “П’ятикореневий". "П’ятиосновний" - чоловіче 
ім’я, яке складають санскр. панча+мула, де панча - “5". мула - "корінь, 

основа”, наявне в українському прізвищі Муляла, назві Мулавиця то¬ 

що. Панча рясно відбите в індійських назвах, як і п'ять в українських 
(див. Панчала). 

Панчанана, ІІанчасья, Панчавактра, Панчамукха 
“П’ятиликий” - імсна-епітети Шіви. чотири лики якого дивляться на 
чотири сторони світу, а один - угору, в небо. Імена складають санскр. 

панча+ананаасья-лактра-мукха. де панча - "п’ять", а другі компо¬ 

ненти означають “обличчя, лик". 

Папу "Захисник* - воїнське ім’я, в основі якого подвоєна сан¬ 

скритська дієслівна основа па “захищати, охороняти, берегти", що 
посилює основне значення слова. Тож Папу означає “Славний воїн", 

"Могутній захисник", воно споріднене з рос. папа, іменем скіфського 
верховного божества Папай і вірменським царським іменем Папак, 

похідне від якого Папакан “ІІапаків". “Син Папака". 

Парамара (Парамар) - раджпутський воїнський рід, що нале¬ 

жить до так званої Вогняної династії, має 35 відгалужень; родова на¬ 

зва парамар часто виступає як прізвище. Парамарам належало князів¬ 

ство Амаркот у Сінді (нині в Пакистані). Раджпути - індійські "коза¬ 

ки", з ними мовно й етнічно споріднені українські половці й печеніги, 

імена, назви й роди яких рясно відбиті в українців. Тому цілком імо¬ 

вірно. що численні козацькі й сучасні українські прізвища Паламар, 

Поломар, Пономар і похідні від них не обов’язково мусять мати “цер¬ 

ковне" походження, а відбивають (принаймні іноді) причетність до 
раджпутсько-половецьких парамарів. Недарма цигани, вихідці саме з 
Пенджабу й Раджастхану. небайдужі до прізвища Паламар-Пономар. 

Відома циганська співачка має прізвище Пономарьова, сучасний ци¬ 

ганський естрадний співак має прізвище Чорний, що вочевидь стосу¬ 

ється Крішни, ім’я якого й означає “Чорний" А поклоніння Крішні- 

Гопалі посідає помітне місце в уявленнях раджпутів та українських 
половців, різні імена його відбиті в українських прізвищах і назвах. 

парван - день зміни Місяця, тобто повень Місяця, новий мі¬ 

сяць. місяць-молодик. Також 8-й і 14-й день кожної - темної і світлої 
- половини лунарного місяця, які вважалися священними, відзнача- 
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лися постуваннями й різними обрядодіями. Батька Шарміштхи. та¬ 

ємної дружини царя Яяті. від якої мав синів Ану. Друх'ю і ГІуру, зва¬ 

ли Нрішапарван, де врішп “бик" і водночас “сузір'я Тельця” Саме най¬ 

молодшому Пуру. родоначальникові пауравів. всупереч традиції Яя¬ 

ті й передав своє царство. У санскриті парлан або чирва має значення 
день місяця, вузол, наріст, розділ (книги). 

Парджанья - ведійське божество грози й дощу, втілення йо¬ 

го плодоносної сили, шанований як бог родючості. Син Дьяуса (грец. 

Зевс), у ведах син або чоловік Прітхві-Зе.млі, постає в подобі бика, а 
його дружина, уособлення грозової хмари - в подобі корови. Вже у 
ведах Парджанью з пантеону витісняє, а в понедійський період оста¬ 

точно витіснив бог Індра. Парджаньї тотожний Перкуіиіе - бог грози 
в литовській міфології, у латишів побутують прізвища Індра й Індра- 

не, споріднене з інд. Індрані "Дружина Індри". Іидру добре знає і дав¬ 

ньоукраїнська "Вслесова книга". У санскриті парджанья “хмара", “до¬ 

щова хмара", "дощ" ім’я Парджанья мають міфологічні й епічні пер¬ 

сонажі. З ним споріднене англійське прізвище Фср/юссон. 

Партха “Син ГІрігхи-Землі". "Князь. Цар" - чоловіче ім'я, а та¬ 

кож загальне означення трьох старших синів ІІрітхи "Землі”, назва¬ 

ні за нею партхави "нащадки ІІрітхи", в чому дослідники не без під¬ 

став вбачають відлуння матріархату. Інше ім'я ІІрітхи-Землі - Пріт- 

хадеві “Прітха-богиня". тому привертає увагу ім'я Парніатуа, що йо¬ 

го мав скіфський цар, за якого ассірійський цар Асархаддон (680-669 

рр. до н е.) віддав заміж дочку, аби вбезпечити свою країну від скіфів, 
які 28 років приводили в трепет народи Малої Азії. Ім'я має компо¬ 

ненти Парта+туа, де туа споріднене з санскр. дсва "бог" (дсві “боги¬ 

ня"). Санскр. Прітхадеві означає "Земля-богиня". а похідне від ньо¬ 

го Партхадеві означає “Син Землі-богині". Саме такс значення і скіф¬ 

ського імені Партатуа. А скіфів "Вслесова книга" включає до п’яти 
племен, означених сукупним етнонімом кравепці, суч. українці. 

Партхасаратхі "Колісничий ЇІартхи" - ім'я-епітет Кріш- 

ни, яке складають санскр. партха+саратхі. де саратхі “колісни¬ 

чий", а Партха - інше ім’я могутнього воїна Арджуни, у якого під 
час 18-дснної битви, описаної в “Махабгараті" Кріїина був колісни- 

чим. Партха дослівно означає "Син ІІрітхи". ім'я Прітха мала мати 
Арджуни. яку пізніше стали називати Кунті, оскільки батько віддав 
доньку на виховання бездітному цареві, своєму родичеві, якого звали 
Кунтібгоджа і який правив у племені кунтіів. А називання нащадків 
но матері вважається відлунням матріархату. 

Ііартхіві “Земна" "Постала з землі". “Дочка Землі" - ім’я-спітст 
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Сіти, дружини царевича Рами, взірець подружньої вірності в індійців, 

яка. за міфом, з’явилася в борозні, коли цар Джанака провадив риту¬ 

альну оранку поля. Ім’я складають санскр. партха*іва, де партха або 
прітха - “земля" (дослівно широка), а іва - порівняльний суфікс із 
значенням "немов, наче. ніби”. Тобто Партхіеі дослівно означає “Наче 
Земля”. Оскільки Рама - сьоме земне втілення Вішку, то він вважаєть¬ 

ся і його сином. Так само й Сіта вважається уособленням Лакшмі, тож 
і означення Сіти як Партхіеі може стосуватися і Лакшмі. 

Пар’яшравас “Преславний” - чоловіче воїнське ім’я; таке друге 
ім'я мав у "Махабгараті” цар ГІратіпа - дід моїушього воїна Бгішми. 

ім'я якого тотожне українському прізвищу Бушма. Ім'я Пар'яшравас 
воїнське, двоосновне, його складають пар‘я*шравчс, де санскр. шра- 

оас “слава”, а пар'я “дуже, винятково, надзвичайно". Санскритські се¬ 

мантичні двійники його - імена Багушраеас і Бгурішрчлас із тим са¬ 

мим значенням, тотожні давньоукраїнським іменам і назвам Погус¬ 

тів і Борис пав. Українську назву Переяслав вважають похідною від 
чоловічого імені Переяслав. хоча такого імені не виявлено в усьому 
слов'янському світі. За літописним переказом, назва постала від того, 

що хоробрий русич здолав у двобої дужого печеніжина й “переяв йо¬ 

го славу”. Проте це тільки “народна” етимологія, яка незрозуміле вже 
слово пояснює сучасним і зрозумілим усім словом. Тож Пар’яшравас- 

ІІсрсяслча означає “Багатославний". “Преславний", мас форму Пре- 

слав і трансформоване на німецький лад Бресяау. 

Пата/апаті “Владика птаства" - ім’я-епітет Ґаруди, їздового 
птаха Вішму. яке складають санскр. пата/а*паті. де пчта/ч - “птах". 

паті - “володар, владика". Санскр. пата/а. в свою чергу, розклада¬ 

ється на пчтч*/а. де пата - "повітря", а /а - “іти. рухатися" Тобто 
дослівно пата/а означає “який рухається в повітрі" воно спорідне¬ 

не з укр. птах, птаха. ІІчта/а також - означення Сонця. Сипонім 
- ІІчпга/ешвара “Владика птахів”, де іиівара - "бог. владика. Всевиш¬ 

ній". Ще одне означення Ґаруди - Паттрапаті “Владика пернатих*, 

де паттра - “перо; оперення". 

Чатар (па*тар) “Захисник, Оборонець” - воїнське ім'я, де 
санскр. тар - суфікс діяча, тотожний укр. тепь (навчитель. буди- 

тсль, ревнитель, хрчнитепь). а па сходить до дієслівної основи па 
"захищати, охороняти береїти". Споріднене з укр. батько й рос. ба¬ 

тя. латин, раїег та апгл./аіИег. первісне значення всіх їх - “захисник, 

оборонець”. 

Паттрапаті “Владика пернатих” - епітет Іаруди. царя птахів і 
їздового птаха Вішнуй Лакшмі. Ім'я складають санскр. паттрч+пчті. 
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де паттра - "пір'я; пташине крило; оперення", паті - "господар, ха¬ 

зяїн, владика". Синонім - Пата/апаті (див.). 

паурава “паурави”, "нащадки ІІуру" - сукупне означення на¬ 

щадків легендарного царя Пуру, наймолодшого з п’яти синів царя 
Яяті, якому він, як найправеднішому і найвідданішому синівсько¬ 

му обов’язку, передав царський престол. Плем'я пуру знає ще “Рігве- 

да”, його родоначальником індійська традиція визначає саме царя Пу¬ 

ру; за ним його нащадки отримали назву паурави. Санскр. пуру озна¬ 

чає “всі, багато, люди, народ ", воно тотожне грецькому попі “багато" 

у слонах поліфонія, політехнікум, поліклініка, поліграфія, полігамія. 

На слов'янському грунті через коливання і взаємозамінність р-л (такс 
явище властиве й індійським мовам) назва прибрала форм паулави- 

пулави-полави-половичі-половці. У такому разі половці виявляють 
спорідненість з ведійськими пуру й епічними пауравами. Половців 
досі вважають тюркомовними, хоча найновіші дослідження показа¬ 

ли, що мовно й етнічно вони тяжіють до індоарійських народів, зо¬ 

крема, до раджпутів - індійських "козаків" Половецький атрибут в 
Україні, так звані баби на курганах, властивий і Раджастхану, країні 
раджпутів. У раджпутів побутує ім'я Шимрай-Шамрао й назва Удам- 

пур, а в Україні - прізвище Шамрай і Одайпіпь. Село Шамраївка е бі¬ 

ля Сквири, яка певний час називалась і ІІоловеччина. Активну участь 
в етногенезі раджпутів брали скіфи, яких "Велесова книга" включає в 
сукупний етнонім кравенці. 

Пашупа "Пастух", досл. "Охоронець-Захисник худоби-корів" - 

інше ім'я Путана, ведійського божества, яке пов'язане з Сонцем і да¬ 

рує добробут, вважається покровителем черід і подорожніх. Ім'я скла¬ 

дають санскр. пашу*па, де пашу “худоба" споріднене з латин, ресиі 
“гроші", а на - “захисник, оборонець", відбите в українських прізви¬ 

щах Мазепа, Розтропа, Розтрипа та ін. 
Паю “Захисник. Охоронець" - чоловіче воїнське ім'я, його скла¬ 

дають ю - суфікс діяча і санскритська дієслівна основа на "захищати, 

охороняти, берегти", відбита також в українських термінах пан, полк, 

поляни. В українців засвідчені прізвища Паюк і Паїк. 

Чаяспаті “Владика води, дощу" - ім’я-спітет Вішну, яке скла¬ 

дають санскр. паяс+паті. де паяс - “вода, питво, дощ", паті - "воло¬ 

дар, владика", споріднене з укр. батько, батечко. Сина Яду, родона¬ 

чальника ядавів, тотожних літописним ятвягам. звали Пайода “До- 

щодавець”, що означає і "Хмара" Пор. українські прізвища Хмара, 

Драй-Хмара тощо. Пай у назві загальноскіфської релігійної святині 
Ексампай, про яку пише Гсродот, якраз і споріднене з санскр. иаяс, 
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пая “вода" досл. “те, що п'ють". Споріднене й пій у назвах Сучій “До- 

броводка", Супоець і словах напій, водопій. 

Пенджаб, Чанджаб - означення регіону в Північно-Західній 
Індії, де, як вважається, були записані веди; інша давня назва - Арапі- 

та. Назва означає “П'ять Річок", “П'ятиріччя", її утворюють панч 
(Іран, пандж) “5" і ап (Іран, аб) “вода; ріка". Пенджаб у формі ІІендсб 
знає “Велссова книга", саме звідси, мовить пам'ятка, давньоукраїнські 
племена рушили на захід, принісши в жертву білого коня, тобто здій¬ 

снивши царський обряд ашвамедгу - пожертвини коня. П’ять річок, 
які творять назву Пенджаб - це Іраваті, Чандрабга/а, Вітиста, Ві- 

паша й Шатадру, деякі мають двійників в Україні - Ірпінь. Шандра, 

Ьуг, Стоход. Геродот у Північному Причорномор'ї знає річку Панти- 

кап. назва якої теж може означати “П'ятирічка", тоді Пантикап ети¬ 

мологічний двійник назви Пенджаб. Є українські гідроніми з назвою 
П'ятирічка. Сюди ж може стати й назва Пантикапей. яку мала сто¬ 

лиця тисячолітньої Боспорської держави (V ст. до н.с.-ІV ст. н.е.), яку 
нині тлумачать “Шлях риби". Але значно вірогідніше тлумачити її як 
П'ятигори, П'ятигорськ, де панти "п'ять", кап "гора", а іі - суфікс при ■ 
свійності, приналежності. Порівняно неподалік, на Північному Кав¬ 

казі, є П'ятигорськ і тюрк. Бештау "П’ять Гір". У селі П'ятигори від¬ 

бувається дія "Кайдашсвої сім'ї" Івана Нечуя-Левицького. Оскільки 
давнє кап означає і “вівтар; святилище", то назва Пантикапей може 
означати й “Місто П'яти Святилищ". "И'ятихрамне". 

пінака - назва лука Шіви (інша назва аджа/ава), через що він 
має імена-спітети Иінакін “Наділений пінакою". Пінакадгара й Піна- 

кахаста "Пінакодсржсць", Пінакасена “Пінакосилий" й ІІінчка/опта 
“ІІінакозахисний"; в останньому імені санскр. /опта “захисник, охо¬ 

ронець" гогожне українським прізвищам Хопта-Хобта-Хобтя. На¬ 

зва лука пов’язується з санскр. пінака “палиця, тризубець, жезл", а 
Шіва іконографічно и зображається з тризубцем, як і його войовни¬ 

ча дружина Діва-Деві. Давні джерела знають в Індії річку Пінакіні, а 
в Криму, біля села Ай-Серез, є урочище Пінака, назву якого зводять 
до грец. ріпакоі “велика дерев'яна або глиняна миска", "таріль, таця”. 

Та оскільки в Криму жили індоарійці-таври і тут наявний могутній 
індоарійський пласт, доцільніше все ж пояснювати назву Пінака са¬ 

ме з індійських мов. Тим більше що в Криму рясно відбите поклонін¬ 

ня Шіві та його войовничій дружині, яка була захисницею і покро¬ 

вителькою, Матір’ю Хсрсонеса Таврійського, літописного Корсуня, 

звідки в X ст. великий київський князь Володимир приніс до Києва 
християнство. 
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пінда “кльоцка" - кулька з вареного рису й борошна, іноді 
з додаванням кунжутного сім’я або м’яса, приноситься в пожертву 
предкам-пітрі при поминальних обрядах (шрадга). Упродовж деся¬ 

ти днів після смерті робилися пожертвини на честь небіжчика - лій* 

да. Вважалося, що завдяки пшді щодня створюється частинка ново¬ 

го “примарного тіла’’ небіжчика: першого дня - голова, тоді очі. ву¬ 

ха, ніс і т.д - це так звана даша/атра. На десятий день це “тіло” вва¬ 

жається створеним, а одинадцятого дня готують десять пінд-кльоцок 
із вареного рису, змоченого в молоці з водою; вважається, що вони 
сприяють небіжчику отримати нове тіло для наступного життя. Ці 
ритуали, які йдуть за кремацією-спалюванням, вважаються неспри¬ 

ятливими й нечистими, зате шраддги-тризни, які щороку вшанову¬ 

ються померлі предки, вважаються чистими й сприятливими. Першу 
шрадгу-тризну індійці прагнуть відбути в святому місці, скажімо, на 
березі священної Ганґи, надалі ж вони відбуваються вдома. На них за¬ 

прошуються всі близькі родичі, до самої учти входять кунжутні зер¬ 

на, вода й пінди-кльоцки. хоча готуються й інші страви, залежно від 
місцевих звичаїв. Спершу пригощають брахманів, найближчі роди¬ 

чі отримують порцію кльоцок з кунжутом і водою, а дальші родичі 
- лише кунжут і воду. Кожного жерця-брахмана після учти обдаро¬ 

вують грішми. Терміни, пов’язані з піндою: пінда-да “данач кльоцок”, 

або "годувальник" "пан" пінда-патра - карнавка для милостині чи 
милостиня, пінда-пітрі-яджнья - підношення ритуальних кльоцок 
предкам, птда/очаріка - наймит, що працює тільки за харч, ракта- 

птда “кров’яне тільце" нетратнда "очне яблуко", пхенапіида “миль¬ 

на бульбашка" (санскр. пхена й укр. піна тотожні), парапінда “чужий 
харч”, досл. "чужі кльоцки" Див. також сапінда. У козацьких реєстрах 
засвідчене прізвище Тапатмда. 

Пітамбара “Жовтовбраний" - ім’я-епітет Вішну й Крішни, яке 
складають санскр. тта+амбара, де тта - “жовтий", амбара - “вбран¬ 

ня. одяг”. Синонім - ГІітавасас “Жовтоодіжний", де васас - “вбран¬ 

ня, одяг”. Слід зазначити, що самі Крішна й Вішну - синюнатошкірі, 

а їхнє вбрання жовте, золотаве, тобто вони уособлюють синьо-жовту 
символіку. Баладева. старший брат Крішни. навпаки, золотавошкі- 

рий і має синє вбрання. 

Чотріратха "Вспряча колісниця" - жіноче ім'я, його мала Мая, 

мати Гаутами Будди, засновника найбільшої нині в світі за числом ві¬ 

руючих релігії. Санскр. потрі означає “кабаниха. веприха", водночас 
Мая і Потрі - імена богині воїтсльки Дурґи, дружини Шіви, ім’я якої 
у формі Тір/атао засвідчене в Давній Україні ще в IV ст. до н.е.; індій- 



ська форма імені - Дур/адеві. З вепрем пов'язана третя земна аватара- 

втілення В.шну: у подобі велетенського вепра він пірнув на дно океа¬ 

ну й підійняв на поверхню Землю, затонулу під час потопу. 

Прабала "Винятково могутній" - ім'я сина Крішни, яке скла¬ 

дають санскр. пра+бала. де бала - “сила, могутність", пра - префікс, 
що надає основному слову вищої якості, тотожний укр. пре в словах 
предобрий, прегарний, премудрий, преславний. Тобто ім'я Прабала до¬ 

слівно означає “Предужий", “ІІресильний" Ім'я ще одного сина Кріиі- 

ни з префіксом пра - Прабгану “Пресвітлий ", де бгану - “сяяння, сяє- 

во; сонце". А ще один син Крішни мас ім'я Пратібгану “Як сонце", де 
праті тотожне українському проти, але в даному контексті означає і 
"однаковий, рівний". 

Прабгапала "Захисник світла" - ім’я бодгісатви. майбутнього 
Будди, де прабга означає “світло" пала - “захисник, охоронець”. Від 
терміну бодгісатва походить ім'я християнського святого - Йоса- 

фат. 

Правара “Найкращий муж“ - ім'я радника Крішни, де пре¬ 

фікс пра “дуже, вкрай, винятково" тотожний українському пре в сло¬ 

вах премудрий, преславний, прекрасний, а вар - “самець, бик, чоловік, 
муж, богатир, герой" у весільній термінології - “жених". З ним спорід¬ 

нене укр. яр у словосполученні яр-тур на означення доблесного вої¬ 

на. яке відбите в укр. ярий та іменах Ярослав. Яромир. Яропопк, Яроиі, 

Білояр тощо. 

Правіра “Могутній герой“, “Правитель". “Цар" - воїнське ім’я, 

яке мас форми Правір і Прабір. Його мали син і внук легендарного 
царя Пуру, родоначальника пауравів "нащадків Нуру" і наймолодшо¬ 

го сина Яяті. якому батько передав свій престол. Яяті батько і Яду 
- родоначальника ядавів. тотожних літописним ятвягам. Санскр. пра 
в імені - префікс, що посилює значення основного слона і несе зна¬ 

чення “дуже, вкрай, винятково, надзвичайно". Він відповідає україн¬ 

ським префіксам пра у словах праліс, правічний, прабатько, прадід та 
пре у словах прегарний, предивний, пресвітлий, пречудовий. Ім’я Пра¬ 

віра "Могутній герой" - семантичний двійник імен Махавіра. Балові- 

ра й Сувіра. Балавіра, зокрема, відбите в українців як прізвища Баль- 

вір, Ьалвір. Балбир і Балбиренко. а Сувіра. відбите в етнонімі сувіри 
(інша назва - сінди). споріднене з українськими іменами Севір (у “Ве- 

лесовій книзі” Севар - родоначальник сіверів-сіверян). Ссверин та ет¬ 

нонімами сівери й кімери-кімерійці. Правіра входить в імена Праві- 

равара "Найкращий із могутніх героїв" і Правірабаху “Могутньору- 

кий герой" (санскр. баху"рука"). Ім'я Правіра у варіанті Прабірзнахо- 
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дить пряму паралель у козацькому прізвищі Пребера. ’Гобто індійське 
Правіра-ІІравір-Прабір означає “Могутній богатир. Славний герой, 

Неперевершений воїн" коротше - Прегерой. Таке ж значення і козаць¬ 

кого прізвища Пребера, де бера-вера і вір-бир “герой, богатир" відби¬ 

ті і в інших численних козацьких прізвищах - Бапбир-Балбиренко, 

Банбиренко-Банберенко, Бердебера, Денбера, Дсрдебсра, Деребиря, Ен- 

деберя, Канцюбера, Кулябера, Кичбер, Шалбир тощо. 

прадакшіна - ритуальний обхід зліва направо, тобто за сонцем 
чи годинниковою стрілкою, святині, зображення божества чи ша¬ 

нованої людини, коли праве плече звернуте до об’єкта вшанування. 

Протилежний йому обхід апасав'я використовувася при поховаль¬ 

них обрядах і в діях шкідливої, зокрема, воїнської магії. Обидва об¬ 

ходи мають аналогії в обрядовості інших індоєвропейських народів, 

серед них і українського. Термін прадакиїіна складають пра+дакиина, 

де пра - префікс, дакшіна - “правий" або “південний" (латин, ііехіег). 

Якщо стати обличчям на схід, основної сторони світу, бо там сходить 
Сонце, південь виявиться по праву руку. Дехто назву Десна пов'язує 
саме зі словом десний “правий" і десниця “правиця", позаяк Десна - 

права притока Дніпра. 

Праджапала “Охоронець народу", “Цар" - одне з імен Кріш- 

ии. його складають праджа+пала, де праджа - “люди; народ”, пила - 

“захисник, охоронець" утворене від дієслівної основи па “охороня¬ 

ти, захищати, берегти" й суфікса па, який творить прикметники й ді¬ 

єприкметники від іменників і дієслівних основ. Тобто папа дослів¬ 

но означає "який захищає" (рос. “защищающий"). Саискр. праджа, в 
свою чергу, утворене від префікса пра “дуже, багато, вкрай, винятко¬ 

во", якому тотожне укр. пре в словах премудрий, преславний, прекрас¬ 

ний, і дієслівної основи джа "народжувати, народжений, син”, відбите 
як дзе в грузинських прізвищах. Тобто праджа дослівно означає "ба¬ 

гато народжених (людей)" народ. 

Праджапаті “Владика народжених-народу” - божество, яке 
дарує нащадків, владарює над живими істотами і є творцем світу - це, 

як правило, Брахма. що уособлює в тризубі праве вістря. Ім'я склада¬ 

ють праджа+паті, де паті “владика", досл. "який захищає, боронить”, 

утворене від дієслівної основи па "охороняти, захищати, берегти" й 
споріднене з укр. батько та рос. батя. А праджа "народжені; народ". 

"Агхарваведа" каже в одному зі своїх гімнів: “хто очеретину золоту 
розташовану в морі знає той є прихований праджапаті". Що перегу¬ 

кується з давніми переказами Житомирщини й Чернігівщини про зо¬ 

лоту очеретину, коли “розгулялося море, і втопився царів син, а ца- 

284 



риця прокляла море: “Щоб ти заросло болотом і очеретом!” 1 вирос¬ 

ла на тому болоті золота очеретина, яку нині ніхто не бачить. А зно¬ 

ву буде море тоді, як хлопсць-семиліток на коні знайде на болоті ту 
золоту очеретину й вирве їГ. Хлоиець-семиліток в українській міфо¬ 

логії - казковий персонаж (Котигорошко, Чабанець. Іван Богодан, 

Михайлик та ін.). який часто творить подвиги, коли рідному краєві 
загрожує ворог, а з ним не можуть справитися дорослі й досвідчені 
воїни-богатирі. Є і дівчинка-семилітка в казках, мудра й кмітлива, що 
розгадує складні загадки й долає нелегкі випробування, і з нею одру¬ 

жується цар. І (і характеристики неабияк перегукуються з міфами про 
ІИіну і його дружину Уму, яка нечуваним подвижництвом здобула 
прихильність Шіви, стала його дружиною і народила Сканду, а той на 
сьомий день свого життя здолав злого демона Тараку, який жорстоко 
утискував людей і богів. Ума вважається уособленням мудрості, нона 
не раз розгадувала загадки, які не могли розгадати ні боги, ні сам Ін- 

дра - цар богів. Тому ім'я Ума можна споріднити з рос. ум та укр. ро- 

іум (в українців побутує прізвище Ссмирозум), воно відбите і в назві 
Умань. А біля Умані й Софйвка. назва якої сходить до Софія - "боже¬ 

ственна мудрість". 

Праматхадгіпа “Владика прамати” - означення Шіви, яке 
складають праматха+адгіпа, де адгіпа - “владика, правитель", а про- 

мнтхи - злі духи, які складають почет Шіви. Інша назва пра.матхів 
- бгути, а в Україні, на Молдаванці в Одесі знайдено напис III ст. з 
ім'ям Ьутанат, якому тотожне інд. Ьгутанатх “Владика бгутів" ін¬ 

шому означенню Шіви. Санскр адгіпа. в свою чергу, складається з 
адгі+па, де адгі - префікс із значенням “над", який передає надмірну 
якість чи кількість чогось, як в укр. надзвичайний, надпотужний, а па 
- “захисник, охоронець”. Тобто адгіпа дослівно означає “надмогутній 
захисник”. Синонім до Праматхадгіпа - Праматхапаті. 

Прапалак "Могутній захисник" - чоловіче ім'я, яке творять 
санскр. пра* палак, де пра - префікс із значенням “дуже, вкрай, над¬ 

звичайно". якому тотожний український префікс пре у словах пре¬ 

славний. премудрий, пресвітлий тощо. А палак - “захисник, охоро¬ 

нець" відбите у скіфських імені й назві Палак і Палакій та давньоу¬ 

країнських князівських іменах Святополк і Ярополк, військових тер¬ 

мінах полк, полковник, полководець та етнонімі поляки. 

Пропалім “Могутній захисник" - ім'я-епітет Баладеви. старшо¬ 

го брата Крішни. Ім'я складають санскр. пра+палін, де пра - префікс, 

що надає основному слову вищої якості і тотожний укр. пре в словах 
прегарний, пречудовий, предивний, преславний тощо. А палт - “захис- 
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ник, оборонець, воїн", споріднене з етнонімом поляни й українськи¬ 

ми історичними термінами полянин, билинним поляниця. Є і чолові¬ 

че ім’я Палін, жіночий варіант якого - Чаліна, тотожне сучасному жі¬ 

ночому імені Поліна. 

Прапітамаха ‘Прадід” - одне з імен Бгішми. у “Махабгараті" 

могутнього воїна і полководця, за міфами, сина священної Ґанги. Ім'я 
складають санскр. пра+ттамаха, де про - префікс, тотожний україн¬ 

ському пра в словах праліс, прабатько, прадід, правнук, прадавній то¬ 

що, а пітамаха - “дід", синонім прадада, форма хінді - пардада. Ім'я 
Бгішма й собі тотожне українському прізвищу Ьушма 

Прастава "Величальна пісня”, "Славлення" - чоловіче ім'я, 

складене з санскр. пра+става, де пра - префікс, тотожний україн¬ 

ському префіксу про. а стави сходить до дієслівної основи сту-шту 
"славити, величати, хвалити”, тотожної укр. штити “шанувати” й 
численними похідними від нього. Від основи сту утворене пра-сту 
"про-славляти”, від якого е чоловіче ім'я Прас тут "Прославлений”, 

"Прослав" (пра-стут тотожне укр. про славлений). 

пратілома “всупереч звичаю” - шлюб, коли соціальний ста¬ 

тус чоловіка нижчий від статусу дружини і нащадки від цього шлюбу. 

Саме такий шлюб був у царя-кшатрія Яяті і його дружини-брахманки 
Деваяні, батьків Яду й Турвашу, де Яду став родоначальником яда- 

вів, з яких походили Крішна-Чорнобог і його старший брат Ьаладева- 

Білобог, а ядави тотожні літописним ятвягам. Термін складають 
санскр. праті+лома, де прапи тотожне укр. проти, а лома - “волосся; 

шерсть". Тобто пратілома дослівно означає “проти шерсті”. 

Чратхіта “Повсюдний" - ім’я-епітет Вішну, яке складають 
санскр. пратх+іта, де пратх сходить до дієслівної основи пратх 
“ширитися, поширюватися, просторитися”, яка з суфіксом іта озна¬ 

чає "поширений, розпросторений”. До основи пратх сходить і Пріт- 

ха - означення Землі й жіноче ім'я, що його, зокрема, мала тітка Кріш- 

ни по батькові, дружина царя Панду й мати трьох синів від нього, так 
званих партхавів “нащадків Прітхи". Називання синів по матері - яв¬ 

не відлуння матріархату, таке явище відбивають і сучасні українські 
прізвища. Ім’я Прітху мав і перший земний цар. 

Прахаста “Могутньорукий" - ім'я радника злого демона Рава- 

ни "Ревуна", найлютіший ворог царевича Рами, бо викрав його дру¬ 

жину; протистоянню Рами та Равани і присвячена "Рамаяна". Ім’я 
складають санскр. пра+хаста. де пра - префікс, який надає основно¬ 

му слову найвищу якість і тотожний укр. пре в словах преславний, 

предивний, прегарний, а хаста - “рука", споріднене з укр. кисть. 
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ІІрашравас, Пракірті, Праяіиас “Преславний", “Преслав" - 

чоловічі імена-синоніми, які складають санскр. пра+кірті-шравас- 

яшас. де пра - префікс, що надає основному слову найвищу якість і 
тотожний укр. пре, а кірті-шравас-яшас - "слава", причому шравис та 
яшас і собі тотожні укрінським слава і яса “слава" 

Прітхапаті “Владика Гірітхи" - цар Панду, який вважається 
батьком п’яти синів, героїв “Махабгарати”. названих за ним пандави, 

хоча насправді народжені від богів. Дівоче ім'я його старшої дружини 
було Прітха “Земля", тому в епосі пандави називаються і партхави 
“сини Прітхи", а називання дітей по матері - явне відлуння матріар¬ 

хату. Подібне називання в Україні подекуди побутує і досі, особливо 
по селах, матріархальні сліди виразні і в весільному обряді. Назвою 
Партхава індійський епос означує стародавню Парфію і її людність. 

З назвою Партхава споріднене укр. Полтава. 

Прітхвіпала “Захисник землі. Цар" - воїнське ім’я, яке склада¬ 

ють санскр прітхві+пала. де прітхві - “земля", пала - “захисник, охо¬ 

ронець. воїн, князь, цар", що має і форму па. тож Прітхвіпала має і 
форму Прітхвіпа. Синоніми до них - санскр. Махіпала та Махіпа, у 
яких махі - теж “земля", досл. “широка", а Махіпа й укр. Мазепа - то¬ 

тожні. Тобто й українське прізвище Мазепа означає “Захисник зем¬ 

ля". “Правитель’. "Цар", тож і "Гетьман". 

Прітхіві-Прітхві - у ведах обожнена й персоніфікована Зем¬ 

ля. мати богів, людей і живих істот, що тримає на собі гори й ліси, дає 
землі родючість, посилає їй дощі, постає щедродайною і щедродій- 

ною коровою. Виступає в нерозривному зв’язку з Небом-Дьяусом. уо¬ 

соблює жіноче начало, а Дьяус - чоловіче, вона - мати, корова, він - 

батько, бик. Прітхві й Дьяус - подружжя. Мати й Батько світу. Ведій¬ 

ський Дьяус - це грецький Зевс і слов’янський Дій-Дажбог. Тому при¬ 

кметно, що й грецький міф. де Зсвс у подобі рудого бика викрадає 
собі в дружини прекрасну Європу і переносить на острів Крит, пере¬ 

гукується з ведійським міфом про Землю-Корову-Прітхві. У карсто¬ 

вій печері Вертсба біля села Більче Золоте на Тернопільщині, єдиному 
в світі печерному некрополі, знайдено костяну пластину із зображен¬ 

ням бика, що несе на собі жінку з піднятими руками. У цьому сюже¬ 

ті дослідники вбачають прямий перегук із грецьким міфом про ви¬ 

крадення Європи. А ім’я Європа тотожне санскр. Сурабга - саме так 
означується в індійській міфології прамати корів. Тобто виходить, 

що і Європа - уособлення Корови-Землі. Уявлення про матір-землю 
властиве багатьом народам, серед них і українському. Прітхві-Земля 
виступає в образі корови, як і дружина Зевса - Гера, а Дьяус - бика, як 
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і Зевс. В епосі вона - мати Сіти, дружини Рами, героїні “Рамаяни”, на¬ 

родженої з борозни під час ритуальної оранки. У пуранах (билинах) 

Прітхіві-Прітхві - дочка міфічного першоцаря Прітху (їїив.). згаду¬ 

ваного ще в “Ріґведі". 

Прітху “Земний", “Земля" - у ведійських міфах земний першо- 

цар. Земля була вкрай вимучена й нажахана знущаннями, які чинив 
попередній земний правитель Вена, батько Прітху. Тож коли ГІрітху 
став царем і спробував наблизитися до Землі, та перекинулася коро¬ 

вою і спробувала втекти. Але Прітху наздогнав її. і Земля-Коропа по¬ 

обіцяла йому скоритися, якщо він подарує їй телятко. Цар сповнив її 
прохання, і відтоді Земля-Корова почала доїтися-плодоносити й да¬ 

рувати блага, необхідні людям. Нершоцар Прітху вважається твор¬ 

цем людської цивілізації, він "видоїв” із землі-корови землеробські 
навички й різноманітні плоди. Осіле життя, заснування міст, торгів¬ 

ля. тваринництво й землеробство, поява судів - усе це нововведення 
Прітху. Доти Земля була запустіла й не оброблялася, ніщо на ній не 
росло й люди мерли від голоду. Завдяки ж Прітху вона почала роди¬ 

ти. тобто доїтися й давати молоко. Цим Прітху мовби дав Землі нове 
народження, через що вона й стала називатися Прітхві "Дочка Пріт¬ 

ху". Прітху також - одне з імен Шіви. У "Велесовій книзі" є персонаж 
Зсмебог, певно, той же Прітху. 

Прітхуоіра (Прітхвіра) "Богатир землі" "Земний герой". “Бо¬ 

гатир на весь світ” - воїнське ім’я, яке мають міфічні й епічні персо¬ 

нажі. серед них і світовий змій Нісша, на якому спочиває Вішну. Ім'я 
складають санскр. прітху+віра, де прітху - “земля" віра - “герой, бо¬ 

гатир", у формі вір і бир рясно відбите в українських прізвищах. ІІІе- 
ша тісно пов'язаний і з Валадсвою-Білобогом - землеробським боже¬ 

ством і старшим братом Крішни. а обоє вони - земні втілення Вішну, 

відповідно сьоме й восьме. 

Прітхупа "Великий. Дужий. Могутній" - воїнське ім'я, яке 
складають санскр. прітху+па, де прітху - "земля", а па - суфікс, що 
творить прикметники від іменників і дієслівних основ, тотожний 
українському суфіксу ля-ль у словах чап-пя, жураве-пь. Із ним, оче¬ 

видно. споріднене українське прізвище Притупа. Одне з імен Шіви - 

Прітху, тож індійське Прітхупа й українське Притупа можуть озна¬ 

чати й "Належний до Шіви". “ІПівин". 

Прітхушравас "Земнославний". “Земнослав” - таке ім'я ма¬ 

ють персонажі в “Рігведі” й епосі, зокрема, світовий змій Шеша. 

пов’язаний із Вішну і Баладевою. старшим братом Крішни.. Ім’я скла¬ 

дають санскр. прітху+шравас. де прітху - “земля" шравас - “слава". 
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Синоніми до Прітхушравас - Прітхукірті й Прітхуяшас, де санскр. 

яшас та укр. яса "слава" й собі тотожні. 

Прішадашва 'Плямистий кінь", "Кінь у яблуках” - ім’я, що його 
має низка міфологічних та епічних персонажів, серед них боги ІПіва- 

Рудра-Род, Ваю-Вітер і марути - божества вітру й бурі, відомі “Веле- 

совій книзі" як мариці, а “Слову о полку Ігоревім" як “вітри, Стрибо- 

жі внуки". Утворене з санскр. прішад+ашва. де прішад - "плямистий, 

рябий; у яблуках", ашва - “кінь". Українські синоніми - прізвища Ря- 

боконь і Рябокляч. У басейні ріки Самари є болото Рябоконева, хоча з 
назви в жіночому роді видно, що то колись була річка; у цьому ж ба¬ 

сейні і два яри Рябоконів. Сюди ж, очевидно, стають річка й озеро Ря- 

бок у басейні річки Кінської на Запоріжчині. Привертає увагу семан¬ 

тичний паралелізм: українським прізвищам Рябоконь і Рябоаоп зна¬ 

ченнєво відповідають індійські імена Прішадашва й Прішні/у. Прішні 
“Пістрява-Барвиста-Квітуча" - назва-епітет Землі, ім’я Прішні ма¬ 

ла мати вітрів-марутів, ІІрішні входить в імена на означення Вішну й 
Крішни (Прішшбгадра, Прішнідгара, Прішні/арбга), імена яких рясно 
відбиті в українських прізвищах і назвах. Ім’я Прішнішрін/а має Ві- 

шиу, який уособлює в тризубі ліве (земне, жіноче) вістря і виступає 
охоронцем землі та людей. 

Прішні/у “Рябовол" - ведійське ім’я, яке складають санскр. 

прішні+/у, де прішні "пістрявий, рябий", /у, /о - "бик; корова". Тобто 
Прішні/у дослівно означає “Плямистий-Рябий бик", "Плямиста Ряба 
Корова", а також “Квітуюча земля" оскільки /у означає і “земля” (ко¬ 

рова й земля - обидві годувальниці). Авестійський відповідник йо¬ 

го - ІІаріиадгауш "Рябовол", "Рябокоров”, його семантичний двійник 
- українське прізвище Рябовол, що виявляє зв’язки з давніми індоі¬ 

ранськими іменами й уявленнями. “Рігвсда" мовить, що пістрява, ря¬ 

ба дійна корова - це Земля, а бик із прекрасним сім'ям - це Небо. 

Що свідчить про спільність індоіранських і слов'янських уявлень, які 
сходять до сивої індоєвропейської давнини. 

Прішнідгара “Зсмлсдержець" - ім'я-спітет Крішни, його скла¬ 

дають санскр. прішнідгара, де прішні - "земля" (досл. "пістрява, 

барвиста"), дгара - “тримач, держатель", споріднене з укр. держати. 

Прішні відбите в імені Прпинідеві “Земля -богиня'', яке, в свою чер¬ 

гу, співвідноситься з укр. Пріснодіва. Прикметно, що імена з прішні 
причетні до Вішну-Крішни. поклоніння яким рясно відбите в укра¬ 

їнських прізвищах і назвах. Іншим ім’ям Девакі, матері Крішни, було 
Прішні, а тітку Крішни по батькові звали Прітха “Земля"; за міфом, 

вона ще до шлюбу народила дитину від бога Сур'ї-Сонця, не втра- 
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тивши цноти, тобто маємо ідею непорочного зачаття. Серед інших 
імен Вішну-Крішни з елементом пріиіні такі: Прішнібгадра “Благо 
для землі" Прішнішрін/а "Вершина землі". Пріиіні/арбга "Плід землі", 

де санскр. /арбга “зародок, плід" споріднене з укр. горб, пагорб (пор. 

просторічне горбата щодо вагітної жінки). 

Пріїинідеві “Прішні-богиня" - означення Землі й богині Землі, 
відомої у ведах і як Прітхвідеві. Ім’я складають санскр. прішні*деві, 

де пріїині - “ряба-пістрява (корова)" дсві - “богиня". Прикметно, що 
імена з прішні стосуються Вішну-Крішни, які с охоронцями землі й 
людей, поклоніння яким рясно відбите в українських прізвищах і на¬ 

звах (див. Прішмідгара). Інше ім’я Девакі, матері Крішни - Прішні, 

тітку Крішни по батькові звали Прітха “Земля". Інд. Пріиінідеві й укр. 

Пріснодіва тотожні. 

Пріямадгу “Медолюб" - ім’я-спітст Ьаладеви-Білобога. зем¬ 

леробського божества, старшого брата Крішни - пастушницько- 

воїнського божества. Ім'я складають санскр. прія+мадгу, де прія спо¬ 

ріднене з укр. приємний, приязнь, приятель і відповідає укр. тоб у 
двоосповних термінах (винолюб, добролюб. правдолюб, славолюб) 

та іменах {Добролюб, Миролюб, Пюбомир), а мадгу - “мед; вино". 

Баладева Білобог славився схильністю до хмільних напоїв. 

Прімиїравас “Любослав" - ім’я-енітет Крішни. яке складають 
санскр. прія+шравас, де шравас тотожне укр. слава, а прія - “приєм¬ 

ний, милий, любий", у давньоукраїнських двоосновних іменах - люб 
{Добролюб, Миролюб, Пюбомир, Любомудр). Іншими словами, ім’я 
Пріяшравас означає "Славний загальною любов'ю до себе" 

пуджа - основна форма шанування богів в індуїзмі, яка змі¬ 

нила ведійські жертвоприносини - я/я. Термін сходить до дієслів¬ 

но) основи пудж “шанувати, поклонятися" ІІуджа здійснюється перед 
освяченим зображенням божества, яке вважається втіленим у ньому, 

і передбачає підношення води для омовіння ніг. квітів і бетелю. Вран¬ 

ці божество пробуджують музикою, передзвоном дзвіночків, дуттям 
у мушлі, вшановують квітами, запашними куривами, розхитуванням 
світильників, підношенням рису й плодів, бо перебачається, що бо¬ 

жество куштує те все, а потім віддає бідним. При великих святили¬ 

щах бога розважають храмові танцівниці - девадасі, у святкові дні зо¬ 

браження божества часто возять на колісниці {ратха-ятра). Людина, 

яка виконує всі обрядодії при пуджі, тобто жрець, зоветься пуджарі, 

пуджарін. 

Пулома - дружина легендарного мудреця Бгрі/у, обоє вони 
пов’язані з ядавами, яким тотожні літописні ятвяги. Індійська тради- 
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ція пояснює ім'я Пулома як “Чарівна". “Захоплююча" “Яка викликає 
захват". Одне з найбільших озер на Поліссі, державний заповідник, 

що відноситься до групи ІПацьких озер, має назву Нудьмо (Пулемець, 

Пуяемсцьке),иукраїнський балтист Анатолій Непокупний вважає ят- 

вязькою. Батька дружини Індри звали Пуломан, родоначальника ли¬ 

товських князів - Налемон. у латишів побутує прізвище Індране, ім’я 
дружини Індри - Індрані “Індрина". Індра має і ім’я Шакра “Могут¬ 

ній". а його дружина - Шачі “Могутня", обидва ці імені споріднені з 
назвою ІІІацьк та етнонімом шаки-саки “могутні", як індійці й іранці 
означують скіфів. 

Пуньяшлока (наголошене кінцеве а) “Славна чеснотами” - 

ім’я-епітет Сіти. дружини Рами, а також Драупаді - спільної дружи¬ 

ни п’ятьох братів-пандавів у "Махабгараті" Ім’я складають санскр. 

пунья+шлока, де пунья - “чеснота, чеснотливість. праведність’’, а 
шлока - "славлена, оспівувана". Чоловічим варіантом цього імені 
означується Крішна. 

Пурвапапін “Захисник сходу" - одне з імен бога Індри, 

захисника-охоронця східної (сонячної) сторони світу. Ім’я склада¬ 

ють санскр. пурва* палім, де пурва - “схід", споріднене з укр. перший 
та рос. перами, оскільки саме в цій стороні світу сходить сонце. А лд- 

лім - "захисник, охоронець", споріднене з етнонімами пали, поляни і 
поляки, назвами Пала, Палунь і Польща. 

Пурнамаса “Повний місяць" - ім’я сина Крішни. яке склада¬ 

ють санскр. пурна+маса, де пурча - “повний", маса - “місяць". Оби¬ 

два компоненти мають українські відповідники: санскр. пурча - укр. 

повний-повма, санскр маса - укр. місяць. 

пурнамасья “повномісяць" - один із найважливіших момен¬ 

тів в індійському місячному календарі, який фіксує межу між світлою 
і темною половинами лунарного місяця. Термін складають санскр. 

пурча+масья, де пурча - "повний", масья “місячний”, від маса “місяць”. 

Ніч повного Місяця має назву пурніма, пурніка, тому привертає ува¬ 

гу прізвище українського й російського індолога - Віталій Фурчіка, 

уродженця Одеси, молдаванина, автора книги "Кобзар за Гімалаями’’. 

Чимало індійських свят пов’язані з повнем Місяця і відзначаються 
постами. 

Пурчамріта “Повний амріти" - одне з імен повного Місяця, ко¬ 

ли він. вважається, по вінця наповнений амрітою - трунком безсмер¬ 

тя. Боги поступово випивають ту амріту, й від цього Місяць убуває. 

За дві кали (два дні) до народження молодика. Місяць наближаєть¬ 

ся до Сурї-Сонця і перебуває в його промінні. Коли Місяць входить 
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у священні води скупатися, щоб відновити підупаді сили, то вміщує 
себе в дерева й трави. Тому великий .ріх рвати цього дня рослини, 

тобто збирати цілющі трави. Цього ж дня до Місяця приходять піта- 

ри - предки всього живого й допивають амріту. що лишилася. Назву 
складають санскр. пурна+амріта, де пурна - "повний", амріта - тру¬ 

нок безсмертя, тотожний грецькій амброзії. Амріту боги-деви та їх¬ 

ні старші брати-асури здобули, коли сколочували Молочний океан, 

щоб повернути з його дна скарби, затоплені під час світового пото¬ 

пу. Термін амріта, в свою чергу, складають санскр. а+мріта, де а - за¬ 

перечна частка із значенням "не. без”, а мріта споріднене з укр. мер¬ 

ти, вмирати. 

пуродгата “поставлений попереду" - релігійний термін, озна¬ 

чує жерця, який стежить за належним здійсненням жертвоприносин. 

Термін двокомпонентний, його складають пуро+дгата. де пуро схо¬ 

дить до санскр. пурва "перший, передній" а дгата "поставлений, на¬ 

становлений" сходить до дієслівної основи дга "ставити, класти". Тоб¬ 

то пуродгата означає “чільний, головний (жрець)" Слушність такого 
тлумачення підтверджують інші важливі терміни: пуро-/а “який іде 
попереду" - вождь, ватажок, пуро/ава “передній бик" - вождь, ва¬ 

тажок, пуро-джанма “першонароджений" - головний, старший, пуро- 

ратха “чия колісниця попереду" - знаменитий, видатний, пуро-даша 
“першодананий" - жертовний пиріг, шматочки якого подавалися на 
таці перед початком церемонії чи обряду, щось ніби причастя; мож¬ 

ливо, з ним споріднене й укр. пиріг, бо й пиріг - первісно ритуаль¬ 

на, а згодом святкова страва. З терміном пуродгата споріднене скіф. 

паралати-парадати на означення жрецької верстви у скіфському 
суспільстві. 

Пуроратха "Найперша колісниця" - царське ім’я, яке склада¬ 

ють пуро*ратха, де луро сходить до санскр. пурва “перший, передній", 

а ратха - “колісниця”. Тож дослівно ім’я означає “Чия колісниця по¬ 

переду", переносно - знаменита, видатна людина, ватажок, лідер. 

ГІуросад (Пурошад) "Ватажок, Чільник. Правитель, Цар” - ви- 

сокостатусне чоловіче ім'я, утворене від санскр. пуро+сад, де пуро - 

"перший, передній, чільний", сад - “сидіти". Тож ім’я дослівно означає 
“Який сидить попереду". Його етимологічні двійники: сучасне пре¬ 

зидент, чес. ргескесіа, рос. председатсль. Санскр. парішад означува¬ 

ло зібрання, віче, нині вживається в значенні парламент. На теренах 
України ім’я Перісад мали п'ять боспорських царів V-!! ст. до н.е., в 
сучасних українців побутують прізвища Пересад. Пересада, Псресядь- 

ко, Псресаденко. 
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пурохіта "поставлений попереду, на чолі" - особистий жрець 
царя. Термін утворюють санскр. пуро+хіта, де пуро - “передній", від 
пурва “перший” (рос. первьій), яке має і значення «східний», оскільки 
найперша сторона світу вважається та. де сходить сонце, охоронець її 
Індра. А хіта - «поставлений, настановлений», від дієслівної основи 
дга «ставити, класти». Різновид терміна пурохіта - пуродгата. 

Пурпаті «Володар фортеці» - чоловіче ім’я, яке складають 
санскр. пур+паті, де пур - «фортеця; місто», паті - «начальник». 

Тобто термін відповідає сучасному «комендант міста». Санскр. пур, 

яке нині означає «місто», первісно о «начало «фортеця», йому тотожне 
укр. піль у назвах Вишопіль, Вишнотль. Одайпіль, Миропіль, Красно• 

піль, які мають своїх індійських двійників - Вішапур, Вішнупур, Удай- 

пур, Мітрапур, Крішнапур. 

Пурумітра “Мітра (племені) пуру", “Сонце науранів" - ім’я ца¬ 

ря, згадуваного в “Рігведі", в епосі - ім’я воїна, що бився на боці каура 
вів, а також ім’я одного зі ста синів царя Дгрітарштри - батька братів 
кауравів. Ім'я складають санскр. пуру+мітра, де пуру означає “бага 
то; народ” і споріднене з грец. полі “багато”, а мітра - “бог Мітра 
“Сонце". У ведах Мітра (іран. Міхр) - бог Сонця і Мирного Договору 
слов'янська форма імені - Мир. відбите в іменах Ьогумир, Ьудимир 
Радомир, Чудимир, Володимир. Драгомир. Яромир, Славомир, Мирос 
лав. Миром і назвах Миргород. Миропіль. Миропілля, Мирогоща. 

Пурушапаті “Владика людей" - ім'я-епітет Рами, яке склала 
ють санскр. пуруша+паті, де паті - “захисник, охоронець”, спорід 
непе з укр. батько, а пуруша - “людина; люди”, яке сходить до санскр 
пуру “багато, всі, люди" 

Нутра, Иутрака “Син" - індійське чоловіче ім'я, жіноче - Пу 
трі, Нутріка “Дочка". У високостатусних двоосновних іменах висту 
мають другим компонентом, наприклад, Брахмапутра "Син Ьрахми 
- індійська річка, де Брахма - верховне божество, творець світу, уосо 
блює в тризубі праве вістря. В Україні засвідчені назви Путрівка (се 
ло на Київщині) й Путреда (річка на Закарпатті), а також прізвищ 
Нутра, Путря, Нутро, Путрак. ІІутрик, Путренко, Путричснко, як 
вважаються непрозорими й переконливо не пояснені. 

Пушан “Пишний" - у ведах сонячне божество, охоронець до 
ріг і подорожніх, покровитель худоби й матеріального благополуччя 
достатку, в його колісницю впряжені кози. Ім’я сходить до дієслівної 
основи пуш “буяти, буйно рости", з нею споріднені укр. пишний, пиш¬ 

нота, пишатися “квітувати, квітнути". На Чернігівщині, де наявний 
могутній індоарійський пласт у назвах і прізвищах, засвідчене пріз- 
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вище Пушинко. 

пуіитівара "могутня фортеця'* - термін на означення укріплен¬ 

ня. фортеці, .має рясні українські паралелі. В індійських монах пуиїті 
"сила, міць", а вири "укріплення, фортеця ”, відбите в українських на¬ 

звах Варин, Вирію, Вировичі, Вирви, Зиворичі, Ьровири, Сквира-Сквири. 

Сюди ж і назва Чустоварівка - села на Сквирщині, біля якого вияв¬ 

лено поселення ранньослов'янської черннхівської культури. Вихідна 
форма цієї назви Пустовир, ГІус товари, де вар-вира споріднене з ііі- 

ДОіран. вара-вар “укріплення, фортеця". Пустовира - двійник назви 
Сквира-Сквара. яка гсж означає “Могутня фортеця-. Пусто в Пусто- 

варівка відбите і в назві Пустовтш-ІІустовшти на тій же Київщи¬ 

ні, де розкопано кургани кочовиків Х-ХІІ ст.. найімовірніше, полов¬ 

ців. бо ареал по лінії Сквира-Фастів засвідчує відчутний половець¬ 

кий пласт (сама Сквира навіть називалася ІІоповсччини). А половці 
споріднені з раджпутами - індійськими “козаками”. Українське пріз¬ 

вище Пустовіт-Пустовійт-Пустовойт - семантичний двійник ін¬ 

доіранського імені Пуиїтіпин-Пошшсбин “Дужий воїн",“Могутній за¬ 

хисник": перші компоненти в них тотожні етимологічно, а другі (війт 
і пан-бин) - значеннєво. 



Раві “Сонце" - означення сонця і бога Сонця-Сурї, неділя в 
санскриті - равівар “день Сонця" (пор. аигл. 5ишіау “День Сонця"), у 
Пенджабі € річка Раві. Раві споріднене з єгипетським Ра - божеством 
Сонця, а санскр. раві сходить до дієслівної основи ра “давати, дарува¬ 

ти, обдаровувати" яка відбита і в слові раджа "цар" Сонце в санскри¬ 

ті й сурадж (су*радж). що означає “прекрасний цар" у зв’язку з чим 
прикметно, що на теренах Давньої України зафіксовані назви Сураж і 
Сурож виразно “сонячного" значення. Компонент Раві винятково ак¬ 

тивний і індійському назво- й іментворенні. 

Равіратха “Колісниця Сонця" - чоловіче ім'я, його в епосі ма¬ 

ли. зокрема, цар сувірів і один із ста синів царя Дгрітараштри, батька 
кауравів. Ім’я складають санскр. раві*ратха. де раві - "сонце” ратха 
- “колісниця". Інша назва сувірів - сінди, а назва сінди-сувіри тотожна 
назві сівсри-сіверяни й кімери-кімершці. 

Ра/хава “3 роду Рагху" “Раґхавець" - ім'я-епітет Рами, яке скла¬ 

дають санскр. ра/ху+ва, де ра/ху - ім'я предка Рами, якого звали Р«/- 

ху, а оа - суфікс збірної множинності (як у братва, литва, мордва). 

Тобто раґхава українською “раґхави". "нащадки Раґху". Інші імена 
Рами з ра/хава: Ра/хавендра (ра/хава ьіндра) “Цар раґхавів" де іпдра 
- "володар, цар" але має і значення "Індра". Ра/хаосиївара "Владика 

рагхавів", де ішвара “бог, владика. Всевишній". 
Ра/хувіра “Герой (з роду) Рагху" - означення царевича Рами, 

героя “Рамаяни”. чоловіка царівни Сіти і сьомої земної аватари Ві- 

шну. Ра/ху - прадід Рами, ідеальний і могутній цар, що не знав пора¬ 

зок у битвах, його слід згадувати в ранковій і вечірній молитвах. За 
ним названа Сонячна династія царів, якій присвячена «Рапсу-вамша» 

- епічна поема Калщаси (V ст.), перекладена українським санскри¬ 

тологом Павлом Рігтером (1872-1939), але досі не видана. Ім’я Ра/- 

ху мав син Будди. Нащадки Рагху означуються загальним терміном 
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ри/хава «раґхави». Є баї аго імен з Ри/ху, особливо на означення Ра¬ 

ми: Ра/хава «Нащадок Раґху», Ралхукумарп «Син Рагху-, Ра/хумч- 

ні «Коштовність рагхавів», Ра/хунандана «Нащадок Рагху», Рагху- 

наяка «Ватажок рагхавів». Ра/хунчтха «Цар рагхавів», Ртхутіяака 
«Окраса рагхавів-. Ра/хуттама «Найкращий з рагхавів». Ра/хувам- 

иіі «З роду Рагху-. Рч/хааендра «Індра-Цар рагхавів». Схоже, що Ра- 

гои в імені Рагойсак у боспорському написі III ст. із Сінлики біля Кер¬ 

ченської протоки - різновид індійського Рч/ху. його грецька переда¬ 

ча. Оскільки інд. іиак-счк означає «могутній», то ім’я Рагоисчк тлума¬ 

читься «Могутній, як Рапсу-, що цілком узгоджується з постатями і 
Рагху, і Рами та їхніми героїчними вчинками. Боспорські написи фік¬ 

сують в індоарійському контексті жіноче ім'я Кассапія, а матір Рами 
звали Каушапья-Каусапья. епічний Рама ототожнюється зі старшим 
братом Крішни - Балчрчмою «Могутнім Рамою-, що звався і Балчвіра 
та Бчладева, а ці два імені рясно відбиті в козацьких і сучасних укра¬ 

їнських прізвищах. 

Радга - юна пастушка, улюблениця Крішни, дочка пастуха 
Брішабгчну, народилася в селі Барічна (санскр. Вчріиана) неподалік 
Матхури, де минули юні роки Крішни. Тутешній люд неабияк шану¬ 

вав Радгу, любовно називав її /Іадлі «Чарівна. Люба- і звів їй храм. На 
її честь у Барс ані щороку відзначалися рчдгчштчмі «носьмиці Радги» 

й відбувався ярмарок-мслн. Свято відзначалося 8-го дня світлої поло¬ 

вини місяця бгчдрчпчдч: цього дня вшановували парне зображення 
Радги і Крішни й споживали лише фрукти. Радга в індійській міфоло¬ 

гії ототожнюється з Лакшмі - дружиною Винну, богинею щастя, ба¬ 

гатства й сімейної злагоди, яка функціями й іменем тотожна балтій¬ 

ській Лайме й слов’янській Ладі. Інд. Радга тотожне українському та 
циганському жіночому імені Рада. 

Радгакрішна «Радга і Крішна- - ім'я складене з двох імен 
Рчдга+Крішна, де Радга - улюблена пастушка Крішни Таке прізви¬ 

ще мав перший президент незалежної Індії Сарваналлі Рчдгакрішнан. 

Інші імена Крішни. де відбите Радга: Рчдгакамта “Коханий Радги” 

(канта “улюбленець, коханий, чоловік", у циганів побутує прізвище 
Камтя), Рчдгчрамчна “Коханий Радги" (романи “милий, любий, коха¬ 

ний"). Радгсшч "Владика Радги" (радга*іиіа. де іиіа - “бог, владика"). 

раджапутра “царський син" “царевич" - санскритський тер¬ 

мін. від якого утворене загальновідоме рчджпути. Назва сходить до 
санскр. раджчьпутра. це раджа (хінді радж)~цл р. князь”, нутра - “син. 

нащадок”, відбите в українських прізвищах Нутра. Гїуіпрн. Путро, 

Путрак, Путрик, Путрснко. Путриченко. назвах Путрівка (село на 

296 



Київщині) та Путреда (річка на Закарпатті). Термінові раджанутра- 

раджпутр-раджпут відповідає іранське шахрпухр - теж "царський 
син, царевич" від хшахр-пухр (інд. кшатр-путр), де кшатр-хншхр 
"сила, влада". з якого постало укр. цар. “ Різновидами іранського 
шахр-пухр є иіахпухр-шапур-шопур. ім’я Шапур-Шопур .мали іранські 
царі, а на Закарпатті, де й річка Путреда, є дві річки ІІІопурки. Радж- 

иути - "царські сини" й індійські "козаки" виявляють мовну й етніч¬ 

ну спорідненість з українськими половцями й печенігами, сліди яких 
простежують* по всій Україні, зокрема, і в Закарпатті. Геродот воїн¬ 

ську верству в скіфському суспільстві називає царські скіфи, до цьо¬ 

го ряду стають індійські раджпути та іранські шахрпухри-шанури. 

Прикметно, що притока однієї Шопурки - Молдованин. В Індії столи¬ 

ця сіндської землі називалася Муластхана. згодом Мультан. У поля¬ 

ків Мульмам - Молдавія, між Карпатами й Лунаєм лежала історична 
Мултянська земля, Мултянія, Мультенїя, Мултснія - нині північна 
частина Румунії. У запорозьких козаків засвідчені прізвища Мултя- 

нин, Мултянич, Мултяненко. Милтяненко. Ще однією назвою ін¬ 

дійської Муластхани-Мультану була Каиі'япапур "Місто Каш'мни", а 
прізвища Кас‘япа, Кассап, Касап засвідчені і в українців, і в молда¬ 

ван та румунів. Каш'япа у ведах - уславлений мудрець, що спрямо¬ 

вує рух сонця, а в поведійській міфології - син Марічі, старшого си¬ 

на бога-творця світу Брахми (уособлює в тризубі праве вістря), чоло¬ 

вік ІЗ дочок бога-отця Лампі, які спородили від нього богів, асурів та 
інших надприродних істот. Серед цих його дружин була й Дану “Ріка, 

Потік", що уособлює первозданні води, мати асурів - першопочатко- 

вих, іще матріархальних богів, ім'я якої зберегли назви Дон, Донець, 

Дунай, Дністер. Дніпро. 

Раджвар - давня назва Раджастхаиу. країни раджпутів. індій¬ 

ських “козаків", споріднених з українськими половцями й печенігами. 

Нинішній Раджастхан донедавна називався Раджпутана (іноді на¬ 

зивається так і нині). Назва, як і Раджастхан, означає "Край-Країна 
царів”, “Оплот царів ”, де радж - “правитель цар, князь”, що має сучас¬ 

ну форму рай. а вар - “укріплення, фортеця", відбите в низці україн¬ 

ських назв - Ьарин, Підварки. Бровари, Пустоварівка, Сквара-Сквира, 

Заворичі тощо. Інд. вар має синоніми кот, піль, гарх, тож українське 
Райгород виявляється двійником індійських назв Раджпур-Райпур, 

Раджвар-Райвар, Раджкот-Райкот, а також Раджастхан-Раджвар. 

Стхан у назві Раджастхан і вар у назві Раджвар значеннєво тотожні. 

Тобто стхан “край, країна- (сучасне стан у назвах Хіндустан - інша 
назва Індії, досл. «Країна індусів*, Казахстан - «Країна казахів*. Па- 



кистан - «Чиста країна» тощо) відповідає вара-вар і укр. ща в назвах 
Гоща, Мирогоща, Тараща. 

Райвата «Багатий» - ім‘я-епітет Шіви, а також сина царя Рева- 

ти, сходить до санскр. рай+вата, де раї-рай - «багатство, добро, стат¬ 

ки», а вата - суфікс наділеності чимось, українські відповідники яко¬ 

го - суфікси вата (жіночий рід) і ватий-витий (чоловічий рід), як у 
назвах річок Комшиувата, Скелювата й потоків Скслюватий, Коми- 

шуватий. Із санскр. раї, яке сходить до дієслівної основи ра «давати, 

дарувати, наділяти», двійника основи да. споріднене укр. раїї. В уяв¬ 

леннях українців рай - обитель прабатькіь-нрсдків. праведних людей, 

неземна країна, де є все для радісного й безтурботного життя, він на¬ 

самперед асоціюється з багатством. Вирази паче в раю, раювати, рай¬ 

ське життя означає «ні в чому не знати нестатків». Поняття рай існу¬ 

вало ще в язичницькі часи, що засвідчують українські обрядові пісні, 
зокрема, колядки. А саме слово рай - праслов'янське, дохристянськс. 

його не змогли заступити іномовні відповідники. Від слова рай уто¬ 

рено багато назв, князі Паями називали свої садиби. 

раджіва (хінді раджів) - одне з означень блакитного або си¬ 

нього лотоса, його складають санскр. раджа нва, де раджа «цар», іаа 
- «наче, немовби*. Тобто дослівно раджіва-раджів означає «наче цар», 

що і в назві засвідчує високий статус цієї квітки. Прикметно, що на 
волинському Світязі білу водяну лілію, український лотос, називають 
цар-зілля, що й собі засвідчує високий статус цієї чарівної квітки в 
уявленнях українців. В індійців є чоловіче ім'я Раджів, його, зокрема, 

мав син Індіри Ґанді, котрий, як і його мати, певний час був прем’єр- 

міністром Індії. Обом судилася й однакова доля - життя обох обірва¬ 

ли кулі терористів. 

Рактапакіиа «Рудобокий» - ім'я-епітет Іаруди, їздовою пта¬ 

ха Вішну, яке складають санскр. ракта+пакиїа. де ракта - «рудий», а 
пакша - «сторона», споріднене з укр. бік. 

Рамаватара «Рамовтілсиий» - ім'я епітет Вішну, дане за його 
сьомою аватарою з десяти, коли він. за міфом, прибрав подоби мо¬ 

гутнього воїна Рами й спустився на землю, щоб очистити її від зла 
й відновити справедливий лад. Про героїчні подвиги царевича Рами 
оповідає «Рамаяиа» Ім’я складають санскр. рама+авапшра, де рама - 

"Рама", аватара - "втілення, уособлення", дослівно “сходження (на 
землю)". Із компонентом Рама бог Вішну має низку імен: Рамапат- 

ха, Рамадгіпа, Рамапаті, Рамендра, Рамеиіа “Владика Рами", де натха. 

адгта, паті, індра, іша - "цар. правитель". Сюди ж стають імена Рама- 

канта “Улюбленець Рами”, Рамапрія “Рамолюбний", Рамашрая “ГІри- 
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тулок Рами", Рамакха “Коханий Лакшмі" де Рама (наголошене кінце¬ 
ве а) - інше ім'я Лакшмі. а кха - "небо, світ" 

Рама/опа:ш (хінді Рам/опал) “Рама й Крішна" - збірне ім’я, 
складене з імен Рама й Гопала, де Гопала. Гопал - популярне ім’я Кріш- 
ни, відбите в українських прізвищах Гупал, Гупало, Гупалов, Гупалюк, 
Гупапенко і назвах Гупали, Гупалівка, Гупалінщшіа. Об’єднані їхні іме¬ 
на тому, що обоє - земні аватари-втілення Вішну, відповідно сьоме 
і восьме. Імені Рама/опала тотожні імена Рамакріиіна, Рамамохана 
(Раммохан), де Мохана-Мохан - ще одне ім’я Крішни. Рама й Вішну 
разом відбиті в імені Раманараяна (Рамнараян), де Нараяна - Вішну. 
Ім’я Рамашеша (Рамшсш) теж має стосунок до Вішну, бо Нісша - ти¬ 
сячоголовий змій, на якому в проміжках між твореннями світу від¬ 
почиває Винну. Ім’я Рамачандра (Рамчандра). що його зазвичай пояс¬ 
нюють “Осяйний Рама", можна тлумачити як "Рама і Місяць", оскіль¬ 
ки Чандра в санскриті - “Місяць”, у формі Шандра він відбитий і в 
Україні: є українські прізвища Шандра і Місяць, на Київщині с річка 
й село Шандра. 

Рамануджа "Молодший брат Рами" - ім’я-спітст Крішни, яке 
складають санскр. рама+ануджа, де рама - Баларама. старший брат 
Крішни. ануджа - “молодший брат", дослівно “народжений опіс¬ 
ля” (санскр. ану "за, слідом"+джи “народжений"); за цим же зразком 
утворене й а нуга (ану*га) “який прийшов слідом", з яким споріднене 
укр. онук та онука. Ім’я Рамануджа може сприйматися й на рівні ава- 
тар Впину, бо Рама - сьоме земне втілення Вішну. а Крішна - восьме, 
тобто й у цьому випадку Рама старший за Крішну. Тобто Рамануджа 
двійник імен Рамакрішна й Рамагопала. 

Рамашанкара “Лакшмі й Вішну" - ім’я складають санскр. 
рама+иіанкара, де рама (наголошене кінцеве а) “прекрасна, чарівна; 
дарувачка успіху" - одне з імен Лакшмі, а шанкара - одне з імен Ві¬ 
шну та Шіви. Форма хінді - Рамиїанкар. 

Ранаоіра (хінді Ранвір) “Герой битви" - чоловіче воїнське ім’я. 
У пенджабській формі Ранбір його мав знаменитий індійський кіно¬ 
актор і режисер Радж Капур (1924-1988), справжнє ім’я якого - Ран- 
біррадж Капур, де Ранбіррадж (ран “битва '+бір " герой’’+/>«ідж "цар”) 
означає “Цар-герой битви". Санскр. віра “герой, богатир" має сучас¬ 
ні форми вір і бір-, ці ж обидві форми відбиті й на українському грун¬ 
ті, наприклад, у козацьких прізвищах Бальвір і Ьалбир. Санскр. ра¬ 
на (хінді ран) “битва, бій, війна” - поширений компонент у чоловічих 
воїнських іменах: Рана, Ранака “Воїн", "Цар", є жіноче ім’я Рані “Ца¬ 
риця ”, обидва імені постали з первісних термінів на означення царя і 
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цариці. Рачапрія “Битволюб" (прія споріднене з укр. приємний), Рана- 

куишла "Блатний у битві" (куиіаяа "здібний, вправний, майстерний" 

споріднене з кус-куиі у рос. искусннй. искушеннь/й): Рашідева, Рапас- 

ті міч. Раисиш “Бог битви" - імена Шіви; Ранадур/а "Дурга битви", 

"Богиня битви", де Дур/а - дружина Шіви. богиня-воїтслька, як і Ші- 

ва, зображувана з тризубцем; ім’я Дур/адеві у грецькій передачі Тір- 

гапию засвідчене на теренах України іще в IV ст. до н.е.; Рачипакшмі 
"Лакшмі битви", “Богиня удачі в битві", де Лакшмі - дружина Вішну, 

богиня щастя, багатства, сімейної злагоди й везіння, тотожна балтій¬ 

ській Дайме й слов’янській Ладі; Ранашура “Герой битви’’ (ім’я ІІІура 
“Герой”, “Богатир" мав предок Кріпиш); Ранадгіра, хінді Рачдгір “Му¬ 

дрий у битві", деДгір співвідносне з іменем київського князя - Дір. 

Рачачхода "Який залишив поле битви" - ім’я-сиітет Крішни, 

його складають санскр рача*чхі»да, де рани - “йоле битви; арена", 

чхода - “уникач, ховальник" Ім'я пов'язане з випадком, коли Кріш- 

на. аби зберсіти своє військо від розгрому, відступив до міста Авара- 

ки на морському узбережжі, яка стала йому новою столицею, а після 
його смерті опустилася на дію моря. 

Рамджіт (санскр. Раиаджтш) "Битвозвитяжний”. "Перемож¬ 

ний у битві” - чоловіче воїнське ім'я, де рач "битва”, джип “перемож¬ 

ний, звитяжний”. Таке ім’я мав національний герой Пенджабу й тво¬ 

рець незалежної сікхської держави Рчнджіт Сінх (1780-1839). У за¬ 

порозьких козаків воно шдбитс як прізвище Ранджчда. його, зокрема, 

за “Реєстром” 1756 року, мав козак Джерел і вського куреня (на Куба¬ 

ні) Семен Раиджида. 

Расаяча “Возій амріти" - ім’я-спітет Гаруди, їздового птаха Ві¬ 

ці ну, яке складають санскр. раса+аяна, де раса - “сік. напій, трунок, 

амріта", споріднене з укр. роса, а аяна - “візник, возій" За міфом, са¬ 

ме Гаруда врятував для богів амріту - напій безсмертя, яку хотіли ви¬ 

красти собі демони-асури - старші брати богів-девів. 

Раштрабгріт -Тримач держави». «Правитель країни» - чолові¬ 

че воїнське ім'я, утворене з санскр. раштра+бгріт. де раштра - «кра¬ 

їна, держава», бгріт - «тримач», яке сходить до санскритської дієслів¬ 

ної основи бгар «отримувати, тримати», спорідненої з укр. брати. 

Рагитравардгача “Розвивальник держави", "Побільшувач кра¬ 

їни’’ - чоловіче воїнське ім’я, яке. зокрема, мав головний радник ца¬ 

ря Дашаратхи (батько царевича Рами, героя “Рамаяни"). Ім’я склада¬ 

ють санскр. риштра+вардгіта, де раштра - "країна, держава”, вардга- 

па - “побільшувач, розвивальник", від санскритської дієслівної основа 
вардг “рости, посилюватися, дужчати", з якою споріднена слов’янська 
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дієслівна основа влад-валд-влод-волод. винятково активна й плідна у 
гворенні високостатусних імен (Володар. Володимир. Владислав, Всево¬ 

лод, Рогволод) і важливих соціальних термінів (влада, володіння, воло¬ 

дар, волость гоню). 

Раштрадеві “Богиня держави" - жіноче царське ім'я, утворе¬ 

не від санскр. раштра+деві, дераштра - "країна, держава", дсві - “бо¬ 

гиня'', споріднене з укр. діва, дівчина й відбите на теренах України в 
численних "дівиних" і "дівочих" назвах, в іменах Діва, Діва-Обида на 
означення Дені "Богині" - воїтельки й захисниці воїнів та міст. Ім'я 
Дур/адеві "Дурга-богиня" у грецькій передачі ’Гіргатао засвідчене на 
берегах Меотиди (Азовське море) ще в IV ст. до н.е., де його мала дру¬ 

жина сіндського (індського) царя Ге кате я. а Геката теж Діва-Деві. 

Раштрапала "Захисник країни" - воїнське ім'я, утворене з 
санскр. раштра мала, де раштра - “держава, країна", пала - "воїн, 

захисник, оборонець", синоніми па, паті й палах - всі вони сходять 
до санскритської дієслівної основи па "захищати, охороняти, берег¬ 

ти". Тому воїнське ім’я Раштрапала тотожне іменам Раиітрапа і Раиі- 

трапалак, де перше відбите в козацьких прізвищах Розтропа, Роз- 

трипа і сучасному прізвищі Розтропович, а друге - в скіфському цар¬ 

ському імені Палах, етнонімі пали й назві ІІалакій, слов'янських ет¬ 

нонімах поляни й поляки, князівських іменах Ярополк і Свмтополк, 

військових термінах полк, полковник і полководець. 

раштрапаті "володар країни-держави", "верховний прави¬ 

тель" - сучасне означення президента країни. Термін утворений під 
санскр. раштра "країна, держава" й паті "володар, правитель, вла¬ 

дика", споріднене я укр. батько та рос. батя, утворене від санскрит¬ 

ської дієслівної основи па “захищати, охороняти, берегти" й суфік¬ 

са абстрактних іменників ті. Тобто раштрапаті дослівно означає 
"захищальник, оборонець, батько країни-держави", його синоніми - 

Раштрапала й Раштра па. Останнє тотожне козацьким прізвищам 
Розтропа й Розтрипа та похідному від них сучасному прізвищі Роз¬ 

тропович. У козаків засвідчене й прізвище Розтрухан із тим самим 
значенням, оскільки хан у ньому - семантичний двійник індійського 
па "захисник, оборонець", відбите і в прізвищі Мазепа “Захисник кра¬ 

їни" (див. Махіпа). Менш очевидний, але насправді існує зв'язок з ііід. 
раштрапаті козацьких прізвищ Лаиїтабида, Лаштабсдін, Ланіта- 

бега й Ластабска. Лашта-ласта тут значно видозмінене раштра. а 
вида, бедін - таке ж трансформоване паті, патін “владика, володар, 

господар", споріднене з укр. батько і рос. батя. Ці прізвища означа¬ 

ють те саме, що й козацькі прізвища Розтропа. Розтрипа й Розіпру- 
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хан, тобто “Захисник країни", "Охоронець держави': 

Рахубгедін “Гонитель Раху" - ім‘я-епітет Вішну, яке складають 
санскр. раху+бгедін, де Раху - демон, що ковтає сонне або місяць і ви¬ 

кликає затемнення, а бгедін - "нищитель, гонитель". Ще одне ім’я Ві- 

шну цього плану - Рахушатру “Ворог Раху". де шатру - “ворог". 

Рева - в епосі дід царівни Реваті я країни Сураиітри. дружини 
Баладеви-Білобога, землеробського божества, атрибут і зброя якого 
- рало. плуг. Ім'я сходить до санскр раї “багатство, статки" і спорід¬ 

нене з раджпутсько-половсцькими термінами рай. рао, раут, рааапь, 

рауль “князь" нині вжитковими в значенні “поміщик, землевласник”. 

Прізвище Рева й похідні рясно відбиті в запорожців і сучасних укра¬ 

їнців: “Реєстр" 1649 року дає 40 різновидів козацьких прізвищ на Рев. 

Рясно відбиті в українців і прізвища Раіі-Рой, Рсут-Ревут і похідні 

від них. 

Реваті "Добробутна" “Багата” - ім'я дружини Баладеви- 

Білобога. доньки царя Репати, царя країни Сураиітра (див.), який че¬ 

рез це мав і ім’я Рсватіраман - "Чоловік РснатГ. де рамам - “коханий, 

чоловік", очевидно, споріднене з сучасним ім'ям Ромам. Реваті й назва 

27-го місячного сузір’я. Прикметно, що ім’я матері Ьаладеви - Рохіні, 

таку ж назву мас місячне сузір’я, а в козаків засвідчене прізвище Рохн- 

ник. Ім’я Реваті сходить до санскр. раї “багатство, статки" й спорідне¬ 

не з українськими прізвищами Реут. Ревуні, Ревутенко, Ревуцький. 

Ріддгі “Процвітання". “Багатство" "Успіх“ - ім’я-епітет Лакшмі, 

а також ім’я дружин ІІІіви, Кубери. Варуни. Ганеші. Є жіноче ім’я Рід- 

дгіма "Сповнена процвітання-успіху". "Весна", “Любов" і чоловічі Рід- 

дгімам "Процвітаючий", “Успішний", “Щасливий" (його, наприклад, 

мав великий змій, убитий Ґарудою. птахом Вішну) і Ріддгіматха “Вла¬ 

дика процвітання” - ім’я Шіви й Ганеші. Не виключено, що ріддгі від¬ 

бите в українському пісенному приешві-замопі - шіді-ріді-дана (див. 

біджа-мантра). 

Рітадгама “Обитель праведності" - ім'я-епітет Крішни. яке 
складають санскр. ріта+дгама. де ріта - “закон, віра, праведність", 

споріднене з укр. лад і відбите в назві Артанія на означення однієї 
з трьох частин Києворуської держави. А дгама - “оселя, притулок", 

споріднене з укр. дім, рос. дом. 

рітвідж (рітвік) - жрець, який упродовж певного сезону чи 
пори року (рішу) допомагає жертвувачеві здійснити пожертвини - 

ідж. Термін рітвідж складають ріту+ідж, де ріту “строк, час, сезон, 
пора року", споріднене з укр. літо. Жсртвувач вибирає того жерця- 

рітвіджа, якого хоче, але бажано, щоб жрець був молодий (може 6у- 
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ти й літній), добре знав веди, здобув традиційну освіту в ґурукулі - 

своєрідній лісовій академії у досвідчених й авторитетних навчителів- 

гуру. Священні тексти вимагають, щоб у нього не було фізичних чи 
психічних вад. щоб він мав хороший родовід і провадив чеснотливе 
життя. Російський дослідник індоаріки в Північному Причорномор'ї 
Олег 'Грубачов саме через елемент із в архаїчних кримських топоні¬ 

мах Кореіз, Сімеїз, Кікенеїз, Опеїз, Лі мене із на короткому відтинку пів¬ 

денного берега Криму (від гори Коиіка до Гаспри) в самому серці дав¬ 

ньої 'Гаврики, вбачає їх культове походження. Тим більше, що на горі 
Кошка під Сімеїзом відомий один із найбільших у Криму некрополів, 

що нараховує понад 70 “кам’яних ящиків", у яких таври в ІІ-! тис. до 
іі.с. ховали небіжчиків. А таври-руси відомі ще за Троянської війни 
(XIII ст. до н.е.). саме до таврів, мовить грецький міф, перенесла Діва- 

Артеміда юну Іфігенію, доньку мікенського царя Агамемнона. який 
очолював грецьке військо в поході на Трою. На горі Кошка існувало 
й укріплене поселення І тис. до н.е. та кам'яні житлові будівлі VII-VI 

ст. до н.е., тобто раніші за часи Геродота. Як на вченого, ці кримські 
назви мають ту ж структуру, що й інд рітвідж “жрець", де із (від ідж) 

означає "святилище", “місце пожертвин" і сходить до основи ідж “по¬ 

клонятися, шанувати, дарувати, жертвувати" Від ідж утворене ідж'я 
"пожертва, підношення, дар", що мас і значення "наставник, гуру" й 
"кумир, ідол". Ім’я ідж'я "Гідний поклоніння-славлення-хвали" в ін¬ 

дійській міфології мають наставник богів Ьрихаспаті й Впину. Остан¬ 

нє особливо істотно, бо Вішну-Вишень і його земні віілення-авагари 
Кріїнна й Баладева рясно відбиті в українських назвах і прізвищах. Є 
жіноче ім’я Ідж'я (наголос на я) "Дарунок". “Підношення’*. "Гідна хва¬ 

ли". З індійським іменем ідж'я споріднене українське прізвище Ідзьо; 

на слов’янському грунті індійське дж відбивається як дз або ж. Утім, 

таке явище властиве й індійським мовам: наприклад, прізвище Джо- 

иіі має і форму Дзоші. 

ріту "строк, час. сезон, пора року” - санскритьке слово спорід¬ 

нене з укр. літо, яке означує одну з чотирьох пір року, спечний період. 

За традиційним індійським календарем, розрізняються шість сезонів 
або пір року - рішу, по два місяці кожен: прохолодний сезон - шїшї- 
ра (з середини січня до середини березня), весна - васанта (з серед¬ 

ини березня до середини травня), літо - /рішма (з середини травня 
до середини липня), дощовий сезон - варта (з середини липня до се¬ 

редини вересня), осінь - шарад (з середини вересня до середини лис¬ 

топада) і зима - гіма чи хеманта (з середини листопада до середини 
січня). Як бачимо, деякі назви пір року близькі до українських: васан- 
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та - чесна, гімн - зима, шарад - холод. Для нас тут особливо цікавий 
дощовий сезон, який у санскриті, наприклад, означується як вариіа- 

ріту або просто варта “дощі" споріднене з вріша, вріш “самець, бик" 

- обидва слова сходять до дієслівної основи вріш-варш. яка означає 
не тільки “зрошувати, дощити-, а й “осипати дарами” і творить ши¬ 

роке й важливе коло понять: небо-бик-дощ-земля-корова-зроіиення- 

запліднення-врожай-багатство-добробут-лад. Вона відбита в іменах 
Вріш і Влес “Бик- на означення “скотїіх" богів індійської та україн¬ 

ської міфології, бо зрошувати Землю-Корону дощем, запліднювати її, 
аби вона щедро родила, дарувала багатство - одна з функцій Влеса- 

Велеса-Рода, тотожного індійському ІІІїш-Рудрі-Вріші. Вріш-Влес - 

Небесний Бик. що запліднює Корову-Землю сім'ям-дощем, тому його 
статуя і стояла в Києві на Подолі, на березі Початій. 

Рітупалак (різновиди Рішуча, Рітупала) “Захисник арти- 

праведності-віри-лалу“ - чоловіче воїнське ім'я, я ке складають санскр. 

ріту*палак, де рішу (арта) - сиітолад. світовий закон, справедли¬ 

вий лад, а водночас моральні й етичні норми суспільства. Санскр. па¬ 

лок означає “захисник, оборонець, воїн”, відбите на іеренах України 
в скіфських етнонімі пали, царському імені ІІалак й назві нізньос- 

кіфської столиці в Криму - ІІалакш, слов'янських етнонімах поляки 
й поляни, а як полк - в іменах Ярополк і Святополк. Воно сходить до 
санскритської дієслівної основи па (пал) “захищати, охороняти, бе¬ 

регти”; від неї утворені санскр. пан "захисник, оборонець", якому то¬ 

тожні укр. пан та Іран, бач (останнє відбите в іранському царсько¬ 

му імені Артабан “Захисник арти-віри-ладу-), засвідчене ще Гсродо- 

том (V ст. до н.е.). Імена з компонентом Арта містять боспорські на¬ 

писи. а це засвідчує: людність Давньої України знала арту-ріту-лад, 

що підтверджує і назва Артанія, якою арабські автори означують од¬ 

ну з трьох частин Києворуської держави (ще дві Славія і Куявія). Від 
па-пал утворене й паліта “захищений, бережений” яке бачимо в ін¬ 

дійському імені Девапалтш “Захищений богами- Іому привертають 
увагу дві річки в басейні Дніпра, ліві притоки Многи й Сули, з одна¬ 

ковою назвою Артополот. різновид якої - Артополок. Якщо вихо¬ 

дити з індоіранських даних, то Артополот-Артополок має означати 
“Захисниця арти-ладу-праведносгі-віріГ: цс можна пояснити так. що 
вони відмежовували території, одну з яких людність іншої вважала 
безвірною, неправедною. Саме таку ситуацію відбивають і дві індій¬ 

ські назви - Аратта й Анарта (Ан-арпш, досл. Не-арта). Оскільки 
санскр. рішу-арта споріднене з укр. лад. то давньоукраїнським від¬ 

повідником індійському Рітупалак має бути Ладополк із тим самим 
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значенням “Захисник віри-закону-ладу". 

Рішабга "Бик”, "Найславетніший' - це чоловіче ім’я мали епіч¬ 

ні персонажі: цар Місячної династії, мудрець, асура й наґа-змій. І Іер- 

вісна форма імені - Врпиабга, тобто початкове в в індійських мовах 
може відпадати, як і в слов'янських та українській {врожай-рожай, 

Владислав-Ладиоіав. Владимир-Ладимир). 

Рішабгадева "Бог биків” "Бик серед богів". "Ьик-бог" 

"Найкращий-Найславетніший бог" - ім'я низки міфологічних та 
епічних персонажів, яке складають санскр. рішабга+дева, де рішабга 
- “самець, бик", дева - бог". 

Рохіні “Руда корова” - одна з 27 дружин Міснця-Чандри. до¬ 

чок бога-отця Дакші, що уособлювали 27 сузір'їв місячного неба. Ко¬ 

жен день місячного календаря Місяць гостює в однієї з дружин, се¬ 

ред яких Рохіні - найулюбленіша. Тому інші сестри пожалілися бать¬ 

кові. що Місяць-Чандра не приділяє їм достатньої уваги, той кілька 
разів вичитував зятеві, але зять так і не виправився. Годі Дакша на¬ 

слав на нього недугу, і той що не день почав хиріти. Це погано від¬ 

бивалося на рослинах, тваринах і людях, тож занепокоєні боги ста¬ 

ли просити Дакшу повернути зятеві колишні силу й красу. Але той 
відповів, що може зменшити дію прокльону лише наполовину, тож 
половину строку прокльон не діятиме й Місяць повнітиме, а іншої 
половини він худнутиме. Так постали фази Місяця. Міф пояснює і 
причини місячних та сонячних затемнень. Коли боги й асури (стар¬ 

ші брати богів) сколочували Молочний океан, щоб повернути втра¬ 

чені під час потопу скарби, з морських глибин виринула посудина з 
амрітою - трунком безсмертя. Один асур схопив й і кинувся тікати, 
але Вішну одібрав у нього амріту й передав богам. Боги почали ку¬ 

штувати напій безсмертя, але знову з'явився той самий асур у подо¬ 

бі старого брахмана. Місяць і Сонце помітили його й сказали Вішну, а 
той спересердя своїм диском-чакрою відтяв йому голову. Проте асур 
уже ковтнув а.мріти. тож відтята голова й безголовий тулуб стали без¬ 

смертними. Так постали Раху і Кету - дві додаткові планети в індій¬ 

ській астрології. Злопам'ятний асур не забув, через кого постраждав, 

тому Голова-Раху час від часу наздоганяє Сонце чи Місяць і проков¬ 

тує їх. чим спричинює сонячне або місячне затемнення. Ті згодом ви¬ 

слизають через отвір у відтятій шиї, і Раху знову починає гонитву за 
ними. Раху. як і Кету, вважається несприятливою планетою, у нього 
попеляста колісниця, в яку впряжений восьмерик вороних коней. Ро¬ 

хіні звали й матір Баладеви-Білобога. землеробського божества, іме¬ 

на якого рясно відбиті в українських прізвищах. Дружина Баладеви- 
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Білобога - Невічні теж уособлює місячне сузір’я, тож імена матері й 
дружини його водночас і назви місячних сузір'їв. Тобто перед нами 
невіддільний від астральних культів землеробський календар, який 
засвідчує: людність, яка творила цей календар, користувалася ним і 
користується нині, була осілою, землеробською, а батьківщиною ка¬ 

лендаря є і герени Давньої України. Цікаво також, що "Реєстр" 1649 р. 

фіксує козацьке прізвище Рохинчк. 

Рукмаратха “Золота колісниця’’ - таке ім’я мав син царя кра¬ 

їни ІІІальпа. його складають санскр. рукма+ратха. де рукма - “золо¬ 

тий”. ратха - “колісниця”. Рукма знався батько царівни Рукміш “Зо¬ 

лота”, дружини «рішим, ім’я якої співвідносне з латиським прізвищем 
Рукманс. Інше ім’я батька Рукміні - Бгіїимака, тотожне українському 
прізвищу Бушмака. Країна Ьгшімаки має назви Ьгоджа й Відарбга, які 
виявляють спорідненість з етнонімами бумами й дулібн. Столиця кра¬ 

їни - Кундіна (хінді Кумдім), а в Україні є історичне місто Кудин. 

Рукмідарпа “ГІодолувач Рукміна” - ім’я-спітст Блладеви. стар¬ 

шого брата Кринни. складають санскр. рукмі+дарна. де дарма - “до- 

пальник, переможець” а рукмі - Рукмін, брат царівни Рукміні. який 
був проти одруження Кріиіни з його сестрою. Коли ж Крішна прямо 
з весілля викрав його сестру. Рукмін кинувся за ним навздогін, але не 
зумів відбити Рукміні. 

Рукміміша "Владика Рукміні" - ім’я-спітет Критій, яке склада¬ 

ють санскр. рукміні+іша. де рукміні - царівна Рукміні. дружина Кріш- 

ни. а іиіа - “бог. владика”, споріднене з Ісус. Батьком Рукміні був цар 
Бгішмака, ім’я якого тотожне українському прізвищу Бушмака. У ла¬ 

тишів і литовців побутують прізвище Рукмане й ім’я Крпи'ям. 



Савіра “Геройський. Мужній" - чоловіче воїнське ім’я, яке 
складають са+віра, де віра - "богатир, герой”, са - частий в індійських 
іменах суфікс сумісності, спільності, наділеносгі чимось: Сабала “На¬ 

ділений силою” (бала "сила”, відбите в українських прізвищах Валь, 

Ьипвір, Бальвір. Балбир, Балбирснко, Балабан-Ьолобан). Сачару “На¬ 

ділений чарівністю, вродою” (чару споріднене з укр. чари, чарувати, 

чарівний), Са/мі “Причетний до вогню" (одна з категорій жерців; а/ні 
тотожне укр. вогонь), Сахара “Подібний до Хари". де Хара - ім’я Шіви, 

відбите в іменах запорозьких козаків Хар, Харко й прізвищах Харсн- 

ко, Харовський, Харченко. О*харша “Наділений радістю" (хариш спо¬ 

ріднене з укр. хороший), Саварна "Співплсмінник”, "Належний до од¬ 

нієї варни (верстви, стану)", Сапінда “Співродич, Співплсмінник", де 
пшда - ритуальні кльоцки при поминальних обрядах (коло родичів, 

які спільно приносили кльоцки в пожертву предкам - батьку, діду 
й прадіду, означалося сапінда, досл. “однокльоцник" (пор. однокаш¬ 

нику, в українців засвідчене прізвище Талапінда). 

Са/ара “Море, Океан" - легендарний цар Сонячної династії, 60 

тисяч синів якого за неповагу до себе спопелив прокльоном мудрець 
Качіла. їх оживила своїми водами, спустившися з небес, священна 
Ґанга, що має і назву Са/ара/а "Біжуча-Плинуча до моря”. А щоб її 
могутні води не зашкодили Землі, їх прийняв на себе Шіва. і вони по 
пасмах його волосся по розлилися по землі багатьма потоками. Ганга 
на землі стала матір'ю Бгішми - могутнього воїна й воєначальника; 

ім’я Бгішма “Грізний" тотожне українському прізвищу Буиіма. 

Са/арасута “Народжений Сагарою" “Син Сагари" - одне з імен 
Бгішми, яке складають санскр. са/ара*сута, де са/ара (досл. “вміс¬ 

тилище води; море, океан") - одне з означень Ґанґи, а сута - “син” 

(досл. “народжений") сходить до дієслівної основи су "народжувати, 

приводити, приносити, дарувати”; до неї сходить і санскр. суну (укр. 
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син). Са/ара - частий компонент в іменах богів і богинь: Сахаранемі 
‘Оточена океаном” - Земля, Са/аралая “Мореосельний” - Варуна, бог 
моря і водних просторів (санскр. вир “вода", ун - суфікс, що і в укр. бі¬ 

гун, гризун, ревун, співун, цвіркун); Са/арашая “Сплячий на океані" 

- ім’я Виші у, який спочиває на світових водах у проміжках між тво¬ 

реннями світу; ім’я Са/аріка "Морська" має його дружина Лакиїмі, 
що з’явилася з морських глибин, коли боги й асури сколочували Мо¬ 

лочний океан, щоб повернути втрачені під час потопу скарби; грець¬ 

ка Афродіта тотожна їй функціями, теж постала з молочнобілої піни 
морської. Тоді ж з’явився і Місяць, тому й він Са/ирасуну “Син оке¬ 

ану”. Є чоловічі імена Са/арапапа й Са/арапапак “Захисник океан у- 

моря”, де інд. папок "захисник, оборонець, воїн” й давньоукр. полк в 
іменах Ярополк і Свято полк тотожні. 

Садавіра “Вічногерой" - чоловіче ім’я, яке утворюють санскр. 

сада+віра, де віра (хінді вір. бір) - "богатир, герой", рясно відбите в 
українських прізнищах. а сада - "завжди, постійно, пічно" (рос. вссг- 

да). Сада активне при творенні імен, зокрема, богів: Садайо/ін “Ві- 

чнойог" (рос. "Всегдайог") - Вішну або Крій піл; (Іададана "Завжди- 

дайиий" - назва слона Індри (санскр. дана споріднене а укр. данин, 

дарування, данини, слон - символ достатку); Садашіва "Вічномилос- 

тивий” - ІІІіва; Сададур/а "Вічна Дурга" - ім’я дружини Шіви, богині- 

воїтельки, вона ж Садабгуджа “Завждирука". тобто “Могутня", бо о 
своїх 8-х руках тримає різноманітну зброю, зокрема, й тризубець; Са- 

дачандра “Вічний Чандра", де Чандра “Місяць" споріднене з україн¬ 

ськими прізвищами Шандра. Шандрук, Шандровський і назвами Шан¬ 

дра (річка й село на Київщині); Сада/аті “Незмінно йдучий" - Сон¬ 

це або бог вітру Ваю (пор. укр. віяти, буревій, суховій, завія), а санскр. 

гаті - “йдучий" споріднене з рос. шагать. Популярне воїнське й цар¬ 

ське ім'я Сададжіт означає "Завждизвитяжний". Сидаканта “Вічно- 

люба" й Саданіра "’Вічноплинна ’ - назви річок, .згадуваних у давніх 
джерелах. 

сакамедга “великі пожертвини" - свято на честь бога Рудри 

(слов. Род), здійснюване восени, завершувало рік ведійського риту¬ 

ального календаря. Термін складають компоненти сикасмедга, де 
санскр. медга “підношення, пожертва" споріднене з давньоукр. мзда. 

А сака - "могутній", “великий" відбите в етнонімі шаки-саки “скі¬ 

фи" (досл. “могутні”) й низці українських назв (Сакиката, Сквира- 

Сквара, Саки, Шацьк), імен (Секта. Сакіта, Сакдей. Госак, Рагойсак) 

і прізвищ (Скварук. Сакович. Сакидон, Саць, Сацюк тощо). Тож са¬ 

камедга дослівно - “могутні-великі пожертвини". У скіфів-саків було 
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свято сакайя, тому не виключено, що воно й інд. сакамедга тотожні. 

Саманта-панчака - інша назва Курукшетри-Курудсші- 

Курустхани, утворене з санскр. саманта*панчака. де пончика - 

"п'ятірка"; пончо “м'ять" присутнє і в назві Панчапа - країни, якою 
правив цар Друиада, батько Драупаді - спільної дружини п'ятьох 
браіїв-пандавів. героїв "Махабгарати" Назву Саманта-панчака ін¬ 

дійська епічна традиція пояснює як "Оточене п'ятьма (озерами)” Тут, 

за давніми легендами, знаменитий ноїн-брахман Парашурама “Рама з 
сокирою" до ноги винищив кінатріїв. постійних конкурентів жерців- 

брахманів у боротьбі за владу, наповнив їхньою кров'ю п’ять озер і 
щедро напоїв нею своїх предків. 

Самара - воїнське ім'я, його має низка міфологічних та епічних 
персонажів, серед яких боги, мудреці, богатирі, царі й царевичі. Ім’я 
сходить до санскр. сомара "бій. битва". Компонент Самара входить у 
двоосновні імена: Самаранджая. Самаравіджая і Сомараджіт “Бит- 

возвитяжний". Самаравіра "Герой битви". Самарасінха "Лев у битві", 

Самарендра "Цар битви", Самарамардана “Нищитель у битві" - ім’я- 

енітет Шіви. В Україні є річки Самара. Самарка. Самарина. Самаре- 

ва. Самарян. Самарчак. Самарчик. Самарчук. Самарська і Самарська 
Розсіш у басейнах Дніпра, (тверського Дінця. Чорного й Азовсько¬ 

го морів, назви яких важко пов'язати з поняттями битва чи війна. 

Але санскрит для самара знає і значення "злиття (річок)” та "прито¬ 

ка", що більше підходить для річкових назв. Те. що назви на Сама¬ 

ра засвідчені біля Азовського моря особливо цікаве, бо Азовське мо¬ 

ре - цс давня Мсотида. ареал розселення індоарійських. так званих 
Сіндо-меотських племен. Цікава и кримська річка Самарчик у басей¬ 

ні Чорного моря, яка витікає з Тарханкутського підвищення і впадає 
н Керкінітську затоку. Колись там був і населений пункт Самарчик- 

Кипчак, тобто Самарчик Кипчацький. І якщо зважити, що кипчаки - 

друга назва українських половців, а половці виявляють мовну й ет¬ 

нічну спорідненість із раджпутами - індійськими “козаками", то мож¬ 

на припустити, що назви й імена на Самар були властиві раджпутам 
і половцям. Таке припущення повністю підтверджується індійськи¬ 

ми й українськими фактами (див. Самарчака). Привертає увагу, що 
в українців є прізвища Самара. Самар і похідні від них. Зафіксова¬ 

ні й містечко Самара (суч. Новомосковськ), нп Стара Самар. Усть- 

Самара й Головна Самара. Верхня Самара, урочище Самар. Цікаве й 
те. що столицею Согдіани-Согду - ранньодержавного утворення на 
гсрснах Середньої Азії, був Самарканд, де канд - "місто", відбите як 
кань у назві Тмуторакань на теренах давньої Сіндики біля Керчен- 
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ської протоки, колись Боспору Кі.мерійського. А Согд-Согдіана вияв¬ 

ляє прикметні зв’язки з Україною та українцями: нинішній Судак (лі 
тописний Сурож) колись називався Сугдея, жителі його сугдсйці або 
сурожці, а “Велссова книга” у збірний етнонім кравенці (давня форма 
етноніма українці) з п’яти племен включає і сурожців-сугдсйців. Та й 
назви Согдіана й Україна, согдійці-сугдейці та кравенці-украінці - се¬ 

мантичні двійники. 

Самаравіра “Герой битви" - ім'я батька Яшоди, прийомної ма¬ 

тері Крішни. Ім'я складають санскр. самара+віра, де самара - ‘‘бій, 
битва”, віра - "богатир, герой", яке має форми вір і бір. Обидві ці фор¬ 

ми відбиті в козацьких і сучасних українських прізвищах Тапавіра, 
Маловіра, Бальвір, Вапвір, Балбир. Бчлбиренко: чотири останні пріз¬ 

вища пов’язані з іменем Балавіра “Могутній герой”, що його мав 
старший брат Крішни і землеробське божество, атрибут якого - ра¬ 

ло, плуг. Інше ім’я Балавіри - Ьападева (хінді Бапьдев, Бапьдей) “Мо- 

гутньобог" або “Ьілобог" теж відбите в українців як Ьолудсй. Ьілдей, 
Більдій, Більдинко тощо. У боспорських написах III ст. із Сіндики бі¬ 

ля Керченської протоки воно має форму Ьалодсй. 

Самараджіт "Битвозвитяжний" - чоловіче воїнське ім’я, скла¬ 

дене з самара-джіт, де самара - “битва" джіт - "переможний, зви¬ 

тяжний". наявне і в імені Ранджіт, теж "Битвозвитяжний”. яке відби¬ 

те в козацькому прізвищі Ранджидш його, за "Реєстром" 1756 р.. мав 
козак Джерелінськоїо куреня (на Кубані) Семен Ранджида. Джіт у 
цих іменах може відповідати Жит у давньоукраїнських іменах і на¬ 

звах, серед яких і Житомир. Синоніми до Самараджіт - також во¬ 

їнські імена Самаранджая та Самаравіджая, де джіт, джая і віджая 
утворені від дієслівної основи джі "перемагати". 

самара-мурдган "авангард", "головна ділянка битви" - військо 
вий термін, який складають самара-мурдган. де самара - “бій, битва’ 

а мурдган - "обличчя, голова", споріднене з укр. морда. Санскр. мурд 
ган "чільник, ватажок" - і високостатусне воїнське ім’я, воно ком 
понент двоосновних імен міфологічних та епічних персонажів: Дві 
мурдган “Двоголовий. Дволикий" {Двомирдін по аналогії з рос. Чор 
номирдін). Багумурдган “Багатоголовнй-Ьагатоликий" - Вішну (укр 
вишень). Сахасрамурдган "Тисячоголовий-Тисячоликий” - Вішну й 
Шіва, Га/анамурдган “Нсбесночолий” - син богині первозданних вод 
Дану, якій тотожна українська фольклорна Дана, а імена обох відби¬ 

ті в назвах найбільших українських річок: Дон, Донець, Дунай, Дніс¬ 

тер, Дніпро. Санскритське ім'я Мурдган тотожне українському пріз¬ 

вищу Мордань. 
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Самарасінха (хінді Самарасінх) "Лев у битві” - чоловіче воїн¬ 

ське ім'я, яке складають санскр. самара+сінха, де симара - ‘‘бій, бит¬ 

ва". сінх - “лев; богатир, герой". Ім'я цікаве у зв'язку з печенігами, про 
яких візантійський імператор Костянтин Ьагрянородний (X ст.) у 
трактаті “Про управління імперією" повідомляє, що в них виділяють¬ 

ся три найбільш мужні й шляхетні роди, один із яких - хавук-сін/іпа\ 
тут прикметник $ш£і/л "левовий" похідний від іменника сінх “лев", 

рясно представленого в індійських іменах, особливо воїнських. Інші 
два печенізькі роди - явдірті та куар-цицур. де и пертому вгадуєть¬ 

ся ім'я Яду, родоначальника ядавів. тотожних літописним ятвягам. А 
назва куар-цицур цікава тим. що Куцр звався один із трьох братів ві¬ 

рменської легенди, яку дослідники давньоукраїнської історії цілком 
слушно співвідносять з літописною легендою про Кия. ІЦека й Хори • 
ва. За вірменською легендою, батьки трьох братів - двоє індійських 
князів (насправді двоє індійських божеств). Тобто і ім’я Куар, у тако¬ 

му разі, мас індійське коріння. Що зайвий раз засвідчує спорідненість 
печенігів та індійців та виразний "індійський" слід у легендах про за¬ 

снування Києва. Тому українські назви на Самар можна поп’язувати з 
печенігами й половціми. а ще глибше в часі - з сіидо-меотськими (ін- 

доарійськими) племенами. 

Самарчака “Якого-яку шанують". "Перед яким-якою схиля¬ 

ються". "Якого-яку боготворять” - чоловіче й жіноче ім’я. € і чолові¬ 

че ім’я Самарчіта "Вшанований" Привертає увагу, що серед україн¬ 

ських річок на Самар (Самара. Самарка, Самарсоа, Самарина, Самар¬ 

ська, Самарли) є Самарчак і Самарчук. їх назви можна було 6 сприй¬ 

няти н значенні Мала чи Менша Самара, але одна з двох річок Самара 
(ліва притока Дніпра) у XVII ст. означується як Свята Ріка, що ціл¬ 

ком у дусі тих значень, яке мають індійські імена Самарчак і Самар- 

чина. Але тоді назви Самарчак і Самарчук не причетні до санскр. Са¬ 

мара "битва", а сходять до санскр. самарчна "поклоніння, шануван¬ 

ня, схиляння". 

Самба «Кий», - Булава». «Жезл» - ім'я сина Крішни. Індійський 
міф оповідає, що якось зі своїми друзями-витівниками Самба вирі¬ 

шив поглузувати з уславлених мудреців Він вбрався вагітною жінкою 
і прийшов до них, мовляв, якшо ви такі розумні, то скажіть, хто в ме¬ 

не народиться; хлопчик чи дівчинка. Мудреці відповіли, що під жіно¬ 

чою одежею приховується Самба, а приведе він на світ залізного кия, 

який принесе погибель його родові (ядавам) і всім тим. хто докотився 
до нечуваного блюзнірства - насміхатися з мудреців. Пророцтво збу¬ 

лося. Самба захворів проказою, подався в Пенджаб, де постом і нечу- 
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ваним подвижництвом здобув ласку бога Сомця-Сурї, який і зцілив 
його від тяжкої недуги. А вдячний Самба за це спорудив на березі рі¬ 

ки Чандрабгаги храм Сонцю-Сурї і запровадив поклоніння йому. 

Цар Самба фігурує у вірменській легенді про трьох братів з об¬ 

ласті Ііалуїіь, співвідносній із літописною легендою про полянських 
князів Кия, Щека й Хорива. Сучасні українці знають прізвище Сам¬ 

бук. Українська історія знає самот, західнобалтійське плем'я, спорід¬ 

нене з ятвягами й прусами-борусами. А літописні ятвяги тотожні ін¬ 

дійським ядавам - з них походили Кріиша і його старший брат Ьала- 

дева, ім’я якого відбили боспорські написи III ст. Оскільки серед бал¬ 

тійських племен виразно засвідчене поклоніння Крішні, то етнонім 
самби може означати «булавники. жезлодержці, кияни». Цс тим імо¬ 

вірніше. що на Південному Бузі й Кубані упродовж тисячоліття (з IV 

ст. до н.е.) засвідчується нідоарійське плем'я даидаріі - теж “жезло¬ 

держці, києдержці, кияни" У такому разі назва країни самбів - Сам- 

бія означає Кисвія, через що привертаюіь увагу назви Куяви, Куявія 
на польських і балтійських теренах, похідні від балт. ки/ “кий. палиця, 

жезл". Батька антського князя Хільбудія звали Самбат - про нього в 
VI ст. пише Прокоти Кесаріиський. імена Смбат. Самбат, Сум бат і 
похідні від них прізвища й нині вжиткові у вірмснів. грузинів, азер¬ 

байджанців. Самбатом називає Київ візантійський імператор й істо¬ 

рик Хет. Костянтин Багрянородний. 

Самварана "Загороджувач", "Обгороджувам" - ім'я батька ле¬ 

гендарного царя Куру. родоначальника кауравів. сходить до дієслів¬ 

ної основи самвар “обгороджувати, обносити". Тобто містить те саме 
вар "огороджсне-укріплснс місце", “загорожа-огорожа". що й у назвах 
Варим, Варва, Заворичі, Бровари, Пустоварівка, Сквара-Сквира тощо. 

Самкаршана "Орач", “Оратай". "Плугатар", "Плужник” - ім’я- 

епітет Баладеви-Білобога, землеробського божества, старшого бра¬ 

та Крішни-Чорнобога. Його складають санскр. сан+каріиана, де сам 
- суфікс сумісності, спільності, каршана - “орання, оранка", яке схо¬ 

дить до санскритської дієслівної основи кариі-кріш “орати, бороз¬ 

нити, обробляти землю", звідки й терміни каршака-кріиіака “ора¬ 

тай, землероб; селянин", крішті “осіла людність; землероби’’ (нор. 

рос. крсстьямчмУ, каршіч “селянин". каршаиа. кріии “землеробство", 

"орання землі" тощо. Впадає в око. наскільки ім’я Кріиша фонетич¬ 

но близьке до карш-кріш - “орати", “обробляти землю". Санкаршану- 

Баладеву особливо шанували в Північній Індії. Дослідники схильні 
вважати, що культ його в ранні епохи увібрав низку аборигенних уяв¬ 

лень - на це нібито вказує тс. що Санкаршана пов'язаний зі зміями. 



У "МахабгашТ, коментарях уславленого мовознавця II ст. до н.е. Па- 

танджалі до знаменитої санскритської граматики Паніиі (IV—III ст. до 
н.е.), вже згадуються храми на честь Рами й Кешави. Припускаєть¬ 

ся, що Рама і є Санкаршана, інше ім’я якого - Баларама. А Ксшава - 

Кріиіна, котрий, як і Вшіну, мав епітет Кешава - “Косатий, Довгоко¬ 

сий" У цих храмах відбувалися врочисті дійства, під час яких грали на 
спеціальних музичних інструментах. Патанджалі співвідносить Сан- 

каршану з Крішною. Напис давньою моною брахмі (І ст. до н.е.), зна¬ 

йдений в околиці Удайпура (пор. укр. Одайтпь на Київщині і Удай- 

ріку, при тому, що в Індії є Удай-/ірі “Удаи-гора”). повідомляє про зве¬ 

дення кам’яної загорожі Санкаршані в храмі Нарляни-Вішну. Про 
шанувальників Санкариіани мовить “Артхашастра". У IV-! ст. до н.е. 

культ Санкаршани-Баладеви домінував, та згодом занепадає, посту¬ 

лявшися місцем Крішні. Баладева-Санкариіана вважається втілен¬ 

ням світового змія Шеші, на якому спочиває Вішну у проміжках між 
твореннями світу. Майже в усіх міфологіях змія (змій) пов’язується з 
родючістю, землею, жіночою творчою силою, водою, дощем, вогнем, 

чоловічим запліднюючим началом. Уявлення про істот зі зміїним ту¬ 

лубом і людською головою розвинуті в індуїстській, сламській, інших 
міфологіях. Властиві такі уявлення і нашим пращурам, що засвідчує 
скіфська легенда, передана Геродотом. про одруження Геракла зі змі- 

єногою істотою, дочкою Борисфсна-Днінра. До речі, ангичні джерела 
ототожнюють індійського Крішну саме з Гераклом. 

сапінда "однокльоцник" (пор. однокашник, яке теж сходить 
до спільного споживання ритуальної їжі, каші) - коло родичів, які 
спільно приносили шнди-кльоцки на честь батька, діда й прадіда. Ці 
кльоцки присвячувалися предкам при поминальному обряді, який 
називався шраддга. а це давньоукраїнська тризна. В українців побу¬ 

тують прізвища Талаптда й Тризна, тож у них цілком міг відбитися 
і термін сапінда. Тому привертає увагу прізвище козака Канівського 
куреня - Лаврін Шпинда, де. до речі, служив і козак Семен Талапінда. 

Термін сапінда складають са - префікс сукупності, спільності, збірної 
множинності і пінда - жертовні кльоцки. Сапінда також - близький 
родич (звичайно до третього коліна), що приносить жертовну їжу то¬ 

му самому предку, термінами сапшді й сапіндакарана означується об¬ 

ряд принесення 8 пожертву кльоцок-пінд задля прилучення помер¬ 

лого до сонму предків, яким здійснюють поминки. Синонім до сапін¬ 

да "однокльоцник" - екапінда, де ска - “один". 

сапта “сім" - суми чисел “3” й “4". що характеризує загальну 
ідею всесвіту, постійну величину в описові світового дерева, певний 
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склад пантеону, число казкових гсроїв-братів (іюр. Сім братів. Сім 
сестер. Сім Снмеонів). Це й число днів тижня, число днів свят, чис¬ 

ло кольорів спектру, число тонів у музиці, число основних запахів, 
константа, яка визначає об’єм людської пам’яті. У деяких культурно- 

мовних традиціях існує семерична система зчислсння або число "7’’ 

виступає як найбільш уживане і майже універсально характеризує 
псе. що обраховується в міфопоетично.му космосі. В Індії з сімкокі 
пов’язувалося багато явищ дон коли ні нього світу. Величезну роль у 
закріпленні за нею божественних властивостей відіграй місячний ка¬ 

лендар. і досі тут вжитковий. Особливий зміст надавайся тому, що 
2В днів місячного календаря ділилися на чотири рівні частини. А те. 

що місячні в жінок бувають з псиною циклічністю і відповідають пев¬ 

ному числу фаз місяця, закріплювало думку про святенність сімки. 

Індійські жінки й досі вираховують вагітність за місячним календа¬ 

рем, оперуючи сімками. Індійська традиція об'єднала н сімці 7 свя¬ 

щенних річок і міст, міфологія знас 7 небес і 7 пскол. 7 божественних 
мудреців-рініі дали назву сузір'ю Великої Ведмедиці - Сантарші "Сім 
мудреців" за сімома планетами названі 7 днів тижня. коліснмцюСон- 

ци мчить семерик коней, що й собі символізує дні тижня. 7 священ¬ 

них річок виступають у подобі 7 богинь. Індійці виділяють 7 якостей, 

які звеличують людину, і 7 людських вад. 7 елементів держави, 7 різ¬ 

новидів хмар (сприятливих і несприягливих). 7 світових океанів оми¬ 

вають 7 материків (звідки и вираз за сімома морями). 7 вітрів (звідки 
на семи вітрах). 7 небес (пор. на сьомому небі) і 7 пекол (йор. сім кіл 
пекла), людина мусить знати свій родовід до сьомого предка (пор. до 
сьомого коліна). 

Відбилося число "7" в індійських іменах і назвах: Сапташва й 
Саппшсаті Семи кін не" - Сонце. Сиптаджвала "Ссмиполумний ’’ й 
Саптаджіхва “Ссмиязикш’Г - Агні-Вогонь. Оштасіндгава "Семиріч¬ 

чя". Спипш/ан/а “Семиґанга" Санпшпурі "Семиї радця” тощо, у назвах 
рослин - саппшпатра й саптачхада “семимисмик". сантабгадра “се- 

миблаї одатне” - священне дерево ініріїїм; у часових термінах - сопша- 

хо "тиждень" (досл. “7 днів", укр. седмиця), саптаратра - теж “тиж¬ 

день” (дос/і. ‘7 ночей"), сантима “сьомий" - 7-й день кожного міся¬ 

ця луиарного календаря, вважається священним, у ритуальних термі¬ 

нах: саншахошар - 7 жерців при обрядах, саншатман "семидушний” 

- брахман, жрець, саптавідга - семивидий. семипільний, у господар¬ 

ських термінах: сапта/у - семи новий, саптачакра - ссмиколісний. 

саптабгумік "ссмизсмний" - палац; термін сонтачару пов язується з 
народженням дитини, де чару - рідка молочна рисова каша на маслі. 
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яку дають дитині після промовляння семи мантр-молитов. 

Сапта/одаварі “Семиґодаварі" - тіртха (.місце прощі) в гир¬ 

лі ріки Ґодаварі, при її впадінні в Бенгальську затоку. Іодаварі - най¬ 

більша й найдовша ріка Південної Індії (майже 1500 км). має 10 пра¬ 

вих і 11 лівих приток. За “Рамаяною" яка виявляє багато спільного 
з українськими фольклором, уявленнями та звичаями, на її берегах 
певний час жив царевич Рама, коли перебував у 14-річному вигнан¬ 

ні. тому річка вважається священною. Назва складається з санскр. 

сапта+/одаварі, де сапта - "сім", годаварі - “Годаварі". яке, в спою 
чергу, розкладається на /о "корови, худоба" да "давати, дарувати" й 
варі "вода. ріка". Санскр. варі "вода, ріка" рясно відбите в українських 
гідронімах: давні означення Дніпра - Вар, Варом і Варух, на Черні¬ 

гівщині - річка Вара, Вариводка на Вінничині. потоки Варагій на Ко- 

ломийіцині, Варгедь-Варгодь на Закарпатті; остання назва, коли пе¬ 

реставити компоненти, має форму Гсдьвар-Годьвар - майже Годаварі. 

Тобто Годаварі дослівно - “Річка - дару вальни ця худоби", а худоба ко¬ 

лись - основне багатство, тож і "Дарувал ьниця багате та". І Ісино, річ¬ 

ка славилася пасовищами обабіч своїх берегів. 
Саптагу "Семиволий". "Семивол" - такс ім'я мав ведійський 

мудрець, автор деяких гімнів "Рігиеди". Його складають санскр. 

сапта+/у, де сапта - “7". гу "бик; корова", різновиди якого - /о-/ау- 

/ава-/ва. Санскр. Сапташва "Семикінне" означує Сонце. Є україн¬ 

ські терміни семерик - сім пар волів, ссмериця - сім волів у плузі (пар. 

у Чубинського: При доріжечці сам плужок оре, сам плужок оре семеро• 

цею) та прізвища Семи вол. Семиволий, Семиооленко. 

Саптаджіт “Ссмизнитяжна" - дочка мудреця КапГяпи й боги¬ 

ні первозданних вод Дану, якій тогожна українська фольклорна Да¬ 

на. Обидві богині пов'язані з водною стихією, імена обох означають 
"Річка. Потік" й відбиті в назвах найбільших українських річок -Нон, 

Донець, Дунай, Дністер, Дніпро, ім'я складають санскр. саппш*джіт. 

де сапта - “7". джіт - “переможна, звитяжна". А семизвитяжна до¬ 

чка Дану тому, що їй корилися сім стихій: земля, вода, вогонь, пові¬ 

тря. ефір, розум ісамість. У зв'язку з іменем Кашяпа-Каїияп привер¬ 

тає увагу те. що в українців, молдаван, румунів побутують прізвища 
Касап, Касапа, Кассапа. 

Саптаматріка “Сім Матерів" - група богинь, втілення так¬ 

ті (жіночої енергії) різних божеств, покликані допомогти богині- 

воїтельці Деві долати асурів - первісних, матріархальних богів, ві¬ 

чних супротивників патріархальних богів-девін і синів богині перво¬ 

зданних вод Дану, якій тотожна українська, фольклорна Дана. Імена 
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цих семи матерів: Ьрахмані - дружина Брах.ми. Махешварі - Шіви, 
Каумарі - Картікеї (бог війни). Вайшнат - Вішну. Вирихі - Варахи 
(Нарчха “Вепр" - аватара Віиіну). Нарасімхі - Нарасімхи, Індрані - Ін- 

Лри. Набір богинь може варіюватися. Саптаматріка асоціюються і з 
дружинами 7 мудреців-ріиіі. У цьому випадку 6 із них (окрім Арунд- 

гагі. дружини Васіиітхи) вважаються маїерями Скдііди-Картікеї, бо¬ 

га війни, що очолює божественну рать. Назву складають санскр. 

сипта+матріка. де сапта - “сім", матріка - “мати" 

С.аптапурі "Семиграддя" - 7 священних міст Індії, місць про¬ 

щі: Айодг'я, Матхура. Мая (Харднар). Каші (Варанасі. Ьснарес). Канні. 

Авантіка (Уджайн). Дварака (Дварка, Дваріка. Двараваті). Назву тво¬ 

рять санскр. сапта+пурі. де пур. пурі “місто" (первісно “укріплення, 

фортеця"), відбите як піль в українських назвах Порипіть, Вишпіль, 

Виїинопіль, Костопіль, Тернопіль, Ямпіль тощо. 

Саптиріиі "Сім мудреців -рилі" - за ведійськими уявленнями, 7 

найуславленіших міфічних мудреців -ріші. ототожнюються з зірками 
Великої Ведмедиці. через що й назва сузір'я Саптарші. Назву склада¬ 

ють санскр. сапти+рпиі. де сапта - "сім" ріші - “мудрець, провидець". 

Імена цих семи мудреців: Ьеарадчаджа, Каш'япа, Гнутими. Вітчимі- 

тра, Джамада/ні, Васшітха, Атрі. З них найбільш відомі Клнґягіа, 
Вішвамітра й Васіїитха. причому нащадки Вдсіштхи, як мовлять мі¬ 

фи. носили пасмо волосся на виголеній голові, тобто “оселедець". Ім'я 
Вішвамітра у формі Аспамітхар відбите в бос перських написах IV 

ст. до н.е., а прізвища Касап, Кисапи. Кассапа побутують нині в укра¬ 

їнців, молдаванів і румунів. 

Саптарава "Семиревий" "Семиголосий", “ЯкиИ має сім різних 
голосів" - ім'я-епітет сина Ґаруди. їздового птаха Вішну. яке склада¬ 

ють санскр. сапта+рава, де сапта - "сім", а рпва - "голос, звук", спо¬ 

ріднене з укр. рев, ревти, ревучий. У “Велесовій книзі" руський князь 
має ім’я Ьолорев, тотожне індійському воїнському імені Ьиларава 
“Могутньоревий", інше індійське воїнське ім’я - Уґрарави означає 
Трізноревий". Ім’я Риван. що його мав злий демон, головний супро¬ 

тивник царевича Рами, протистояння яких описує "Рамаяна" означає 
"Ревун’’. Пор. епітет Ревучий на означення Дніпра-Сллнутича. 

Саптасарасвата “Ссмисарасватна" - назва тіртхи. місця про¬ 

щі на річці Сарасваті. Назву складають санскр. сапта+сарасвита, де 
сапта - "сім", сарасвата - “сарасватна”. Легенда пояснює, що колись 
у цій тіртсі поєдналися води семи річок, які вважалися “формами” 

або ‘виявами’’ богині Сарасваті. дружини бога-творця світу Ьрахми. 

який уособлює в тризубі праве вістря. Сіма назва Сарасваті (авес- 
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тійське Харахуваті, Харахвайті) відбита в численних українських 
гідронімах зразка Горохувата й Горохуватий. 

Саптасіндгава “Сім Річок”, "Семиріччя” - давня назва Пен¬ 

джабу. яку утворюють санскр. сапта+стдгава. де сапта - "сім", сінд- 

гава - сукупне означення кількох річок, в однині сіндгу “річка”. Вклю¬ 

чає річки Джелам. Чснаб. Раві. Беас. Сатледж (Шатадру), які й скла¬ 

ли назву Пенджаб "П'ятиріччя". До цих річок ще додавалися Інд і Са- 

расваті. яка пізніше пересохла, тож у такому разі ГІенджаб-ГГятиріччя 
стан Пенджабом-Семиріччям. Назви цих річок мають аналогії в Укра¬ 

їні: Шатадру “Стобіжна" - двійник назви (лпоход, Джепам “Повнова- 

да” має в Криму свій відповідник Джальман (Джольман), Раві, давня 
назва якої Іраваті “І рови ця ~. споріднена з назвами Ірпінь, Ірдинь, Ір- 

клія. Ірииіва та ін. 

Сапташва “Семикінний” - одне з означень Сонця-Сур'ї, яке 
складають санскр. сапта+ашва. де сапта - "сім", ашва “кінь”, відби¬ 

те в українських гідронімах Ушва, Освея, (кава. Осова. Осовсць тощо. 

Мор. також численні “кінські" гідроніми, утворені від кінь і кобила. 

Синонім - Саптасапті. де санскр. сапті теж означає "кінь". 

Сарасваті - найшанованіиіа ріка в "РігведГ, мати її - Сіндгу 
(Сінд. Інд). Описується як видима в одному і невидима в іншому міс¬ 

ці, тече між ріками Шатадру і Ямуною. За давньоіндійськими дани¬ 

ми. з півночі Курукшетру-Курустхану. де відбулася знаменита бит¬ 

ва двоюрідних братів пандавів і кауравів. нащадків легендарного ца¬ 

ря Куру. який привів панчалів-куру на Курукшетру-Курустхану з 
Пенджабу-Аратги. описана в “Махабгараті". обмежовувала священна 
Сарасваті. а з півдня - така ж священна Дрішадваті. "Країну, ство¬ 

рену богами між двома священними ріками Сарасваті й Дршіадваті, 
мудреці називають Ьрахмаварта" - мовлять давні джерела. Де Ьрахма 
- бог-творець світу, що входить у трійцю-трімурті й уособлює в три¬ 

зубі праве вістря. Інша назва Брахмаварти - Ар'яварта "Країна арі- 

їв", ще одна, пізніша - Курукіиетра “Поле Куру". Куруджан/ала "Ліс 
Куру", Курустхана "Країна Куру" - священна земля між двох священ¬ 

них річок. Сарасваті й Дрішадваті - дві історичні ріки Північної Ін¬ 

дії, які належать до басейну Ганґи, а саме давні індоарійські племена 
куру-панчали відіграли основну роль у становленні цивілізації доли¬ 

ни Ганги. 

За “Махабгаратою”. на її священних берегах люди жертвують 
предкам кльоцки-п/нди, козацькі реєстри фіксують прізвище Тала- 

пінда. Іранська форма Сарасваті - Харахвайті, тому привертають 
увагу численні українські назви Горохувата й Горохуватка в Україні. 
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зокрема. Горохувата - притока Ірпеня. Горохуватка - притока Росі й 
село на Київщині. Сарасваті складають сарас+ваті, де сирас "вода" 

(від дієслівної основи сар-срі “текти, плинути"). А ваті суфікс, тотож¬ 

ний укр. виця у річкових назвах Нарастовиця. Оровиця, Паразовиця, 

ІІаровиця. Роставиця, Саковиця. Сикавиця, Хоровиця в басейні Росі, 
де й Горохуватка й Гороховиця. Тож назва Сарасваті означає “Багато¬ 

вода”. “Повновода”. У санскриті сарас - і “лебідь, журавель”, спорідне¬ 

не з укр. селезень. А їздовий птах богині Сарасваті. богині красномов¬ 

ства й мистецтв, винахідниці санскриту і дружини Ьрахми, якраз жу¬ 

равель або лебідь-селезень. Тому Сарасваті може означати и "Лебе- 

довиця". “Журавлевиця". У Києві є ансамбль класичного індійського 
ганцю "Сарасваті”. 

Саріка “Разок намиста” або "Перепілка” - індійське жіноче ім'я, 
одне з імен богині-воїтсльки Дсні-Дурґи-Дуріадеві, чоловік якої ІІІіна 
мас через це ім'я-епітет Саріканатх “Владика Саріки”. Ім'я Дур/адсві 
у грецькій формі Тіргатао засвідчене в Давній Україні ще в IV ст. до 
н е., а жіноче ім'я Саріка засвідчене в боснорському написі 1 ст., зна¬ 

йденому в Керчі. У санскриті саріка означає і “перепілка", тому не ви¬ 

ключено. що саріка споріднюється з укр. сорока, як і санскр. тіттірі 
“куріпка" споріднюється з укр. тетеря, тстірка. 

Сатьяратха "Колісниця правди" - імя-епігег царевича її епо¬ 

сі. сина царя Мінаратхи “Рибоколісничого" Ім'я складають санскр. 

сатьяьратха. де ратха - ''колісниця", сатья - “істина, правда", спо¬ 

ріднене з укр. суть. 

Саувіра “Сувірин" “Нащадок Сувіри" - одне з імен Джаядрат- 

хи, царя племені сіндів. інша назва яких в епосі - сувіри, саувіри. Джа- 

ядратха, ім'я якого означає “Переможна колісниця”, був претенден¬ 

том на руку царівни Драуиаді, але змагання на іїсваямварі виграв Ар- 

джун, наймогутніший із п’ятьох братів-пандавів. спільною дружиною 
яких вона й стала. Тому у 18-денній війні, описаній у "Махабгараті", 

Джаядратха і його плем'я билися проти пандавів. на боці їхніх дво¬ 

юрідних братів - кауравів. Ім'я Саувіра “Сувірин" - присвійна форма 
від імені Сувіра, яке мав легендарний родоначальник сіндів-сувірів, 

через що й країна називалася Сувіра й Саувіра. Елемент Саувіра час¬ 

тий у двоосновних іменах на означення Джаядратхи: Саувіраджа "На¬ 

роджений Сувірою", Саувірараджа “Цар (країни) Саувіри". а оскільки 
інша назва країни - Сіндгу. то й Сіндгупаті“Владика (країни) Сіндгу". 

Сіндгураджа “Цар (країни) Сіндгу". Сіндгу-саувіра-бгарта “Захисник 
сіндгу-сувірів”. На теренах давньої України існувала Сіндика біля Ьос- 

пору Кімерійського (нинішня Керченська протока), про яку пише Ге- 
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родот у V ст. до н.е.. а трохи згодом античні автори в низів'ях Дніпра 
фіксують Сіндську Скіфію. Саме сюди, іще за дохристиянськими уяв¬ 

леннями українців, через три тижні допливала кинута в сивий Сла¬ 

вутич шкаралуща з великодніх крашанок і сповіщала тамтешнім бо¬ 

жим людям, праведникам рахманам-брахманам, що настає їхнє вели¬ 

ке свяго - Рахманський Великдень. Особливість цього свяга та. що 
з-поміж усіх слов'янських народів воно відоме лише українцям. Інша 
назва сіндів - сувіри, а етнонім сувіри, інша назва сіндін, споріднений 
з етнонімами сівери й кімери. саме терени колишньої Кімсрії-Сіверії 
відомі як Сіндика. 

Саувіраджа "Народжений Сувірою" - інше ім'я царя сіндів- 

сувірів Джаядратхи. утворене з санскр. саувіра*джа, де саувіра - 

"плем’я Сувіри; сувіри". джа - "народжений; син” або "народжена; до¬ 

чка”. відбите в грузинських прізвищах як дзе. 

Саувірараджа "Цар (країни) Саувіри" - теж ім'я царя сіндів- 

сувірів Джаядратхи. утворене з санскр. саувіра+раджа, де саувіри - 

“сувірині; сувіри". раджа - "правитель, князь, цар". 

Саувірі "Сувірська”, “Сувірка" - жіноче ім'я, яке мала, зокре¬ 

ма, дружина царя з династії Пуру. Пуру - наймолодший із п'яти си¬ 

нів легендарного царя Яяті. родоначальник пауравів, тоді як найстар¬ 

ший Яду - родоначальник ядавів. тотожних літописним ятвягам. Жі¬ 

ноче ім'я Саувірі означає Сівсрка-Сівсрянка й Кімерка-Кімерійка, бо 
етноніми сувіри-сівери-кімсри тотожні. За цим же принципом утво¬ 

рені й польські жіночі ім'я Ядвиа - від етноніма ятвяги та Дану та. а 
інша назва ятвягів - дайнова. індійські ядави теж мають другу назву 
- дтшви “нащадки Дану” (санскр. Ліну "ріка, потік"), де Дану - боги¬ 

ня первозданних вод. якій тотожна українська фольклорна Дана, теж 
пов'язана з водною стихією. Імена обох найдавніших матріархальних 
богинь відбиті в назвах найбільших українських річок - Дон, Донець, 

Дунай, Дністер, Дніпро. Тобто етнонім данави - явне відлуння матрі¬ 

архату, коли називання нащадків ішло по материнській лінії. Цим під¬ 

тверджується первісність асурів-данавів-ятвягів і їхнє старшинство 
перед пізнішими богами-дсвами. З ядавів-данавів (тож і з ятвягів- 

дайновів) походять Крішна-Чорнобог і його старший брат Баладева- 

Білобог, які в епосі уособлюють відповідно бопв-дсвів і первісних бо¬ 

гів - асурів (Крішна виступає на боці пандавів-девів. а Баладсва - на 
боці кауравів-асурів). Обидва вони - носії синьо-жовтої символіки: 

Крішна - синюватошкірий і має золотисте вбрання, а Баладсва золо- 

тавошкірий і має синє вбрання. 

Саумака-Савмака (хінді Саумак-Савмак) - інше ім'я Друпа- 
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ди, царя країни Панчали й батька царівни Драупаді. дружини п’ятьох 

братів-пандавів. Ім'я означає "Нащадок Сомаки" “Син Сомаки", “Со- 

мачук**, в основі його лежить санскр. сома "місяць"; сома також - 

хмільний напій (Іран, хаома). який полюбляли пиги боги, особливо 
Індра - володар сварги-неба й ватажок небесного воїнства. Санскр. 

сомака зі зменшувальним суфіксом ка означає "молодий місяць”, “мо¬ 

лодик, новик. півмісяць". Сомака знали діда Друпади, тому й Друпа- 

ду за ним називали Саумак-Савмак "Нащадок Сомаки ". а панчали- 

нанчалійці - людність Гіанчали, мали й назву сомики. Істотно, що іме¬ 

на Сомак і Савмак іпдоарійські, а не іранські, бо іранськими мовами 
вони звучали 6 Хомак, Хаомак. На теренах України ім'я Савмак за¬ 

свідчене в II ст. до н.е., його мав вихованець боспорського царя Пері- 

сада V - цілком імовірно, що й Савмак належав до знатного роду. Ко¬ 

ли 109 р. до н. е. Перісад V передав владу понтійському цареві Мітрі- 

дату VI Сенатору, Савмак учинив заколот, убив Перісада й захопив 
владу на Боспорі. Щоправда, ненадовго, бо вже 107 року заколот був 
придушений, а Санмака схопили й видали Мітрідатові. Прізвище Со¬ 

мик засвідчене в запорозьких козаків і сучасних українців. 

Сахасракша "Тисячоокий" - ім'я Вішну, Шіви та Індри, яке 
складають санскр. сахасра*акша, де сахасра - “тисяча", пкши - "око” 

Синоніми: Сахасралочана "Тисячоокий" і Сахасрадріша "Тисячозо- 

рий” де санскр. дріша “око; зір”, споріднене з укр. зрити. Два останні 
імені означують і Індру. 

Сахасрамурдган “Тисячоликий" - ім’я-епітет Впину та Шіви, 
яке складають санскр. сахасра*мурдган, де сахасра - “тисяча", мурд- 

гай - “голова; обличчя, лик", споріднене з нині стилістично заниже¬ 

ним щодо людей укр. морда (пор. укр. прізвище Мордань). За аналогі¬ 

єю з російським прізвищем Чорномирдін. яке є семантичним двійни¬ 

ком індійського прізвища Крішнамуртін (санскр. крішна “чорний"), 

ім’я Сахасрамурдган можна перекласти як Тисячомирдін. Синонім до 
Сахасрамурдган є Сахасранана, де анана - теж “обличчя, лик. образ”. 

Інші імена-епітети Вішну із сахасра “тисяча”: Сахасрапада (також ім’я 
Брахми й Шіви) “Тисячоногий", де пада “нога, ступня”, споріднене з 
укр. п’ята; Сахасранетра (також ім’я Індри) “Тисячоокий", де метра 
“око”; Сахасранаяна - теж “Тисячоокий" (паяна “око"); Сахасрамаупі 
“Тисячокоронний" де маупі - “вінець, корона, діадема"; Сахасраджіт 
“Тисячократзвитяжний". деджіт - “переможний, звитяжний"; Сахас- 

рабгуджа “Тисячорукий”, де бгуджа - “рука". Жіночий варіант остан¬ 

нього імені (наголошене кінцеве а), тобто “Тисячорука". має богиня- 

воїтелька Дурга, під різними іменами рясно відбита на давньоукраїн- 
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ських теренах. 

свар/а - у ведійській міфології небо, рай, найвищий із трьох 
снігів, обитель світла, де живуть боги і куди переселяються душі пра¬ 

ведників і героїчно полеглих воїнів. Володар сварги - Індра, цар бо¬ 

гів і ватажок небесного воїнства. Санскр. спар/а складають санскр. 

счмр+/а, де свар - '“світло, сонце, сонячне небо", а /а - “дорога, шлях”. 

Тобто свар/а означає “шлях на небо, небесний шлях" воно входить 
у кілька означень Молочного Шляху. Свар/аіігара “Небесний Потік", 

Свар/анаді “Небесна Ріка", Саар/амар/а "Небесний Шлях". Свар/апа* 

лі “Небесна Апаґа (Ганга)” Дехто хибно ототожнює сваргу зі свасти¬ 

кою. а їх треба розрізняти, бо це зовсім різні поняття. 

Свар/адгара "Небесний Потік" - санскритська назва Молочно¬ 

го Шляху, яке складають свар/а *огара. де дгара - "течія, потік", а свар¬ 

ні - “небо", царство бога-ноївника й ватажка небесного воїнства Ін- 

дри. Сваргу та Індру добре знає "Велссова книга" - давньоукраїнська 
пам'ятка У-ІХ ст. 

Свар/алакиї.мі "Небесна /Іакиїмі" - Лакиїмі. богиня щастя, ба¬ 

гатства й сімейної злагоди, тотожна балтійській Дайме й давньоу¬ 

країнській Далі. Небожителька, але тричі відроджувалася на землі в 
образах Сіти - дружини Рами. Лраунаді - дружніш п'ятьох братів- 

іілнданів і Ведаваті "Ведовиці" - дочки царя Кушадгваджі. бра¬ 

та царя Джанаки, прийомного батька Сіти. Ім’я складають санскр. 

свар/а+лакиїмі. де свар/а - небесний рай. царство бога Імдри, оби¬ 

тель праведників і героїчно полеглих воїнів, а Лакшмі - дружина бога 
Ні німу, відомого “Велссовій книзі" як Вишень і Вишній. 

Свар/пмарга "Небесний Шлях" - санскритське означення Мо¬ 

лочного Шляху, назву складають санскр. свар/а+мар/а. де свар/а - 

"небо". її добре знає "Велссова книга" мар/а - "шлях, дорога”. Для Мо¬ 

лочного Шляху санскрит зиас ще дві назви зі свар/а: Свар/анаді “Не¬ 

бесна ріка" і Свар/адгара "Небесний Потік". Дотичні до України й ін¬ 

ші дві санскритські назви Молочного Шляху - Свар/апа/а і Кхапа/а 
"Небесна Апага". Де Апага "Водоіілинна" - інша назва священної Ґан- 

ги (санскр. ара "нода"+/я “іти, бігти, плинути"), що має своїх україн¬ 

ських річок двійників: Апака. Апока. Опака, Опоки, Онук. Опочна, 

Опічна, Оптіня, А пажа тощо. Молочний Шлях, як відомо, космічна 
система у вигляді світлої імлистої смуги із зірок, зоряних скупчень, 

пилових і газових туманностей. Давньогрецькі астрономи Молоч¬ 

ний Шлях називали Галаксія (грец. гала "молоко"), а міфи пов'язували 
Молочний Шлях із богами. Гсракл. син Зевса й земної жінки Алкме- 

ни. міг стати безсмертним лише скуштувавши молока Зевсової дру- 
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жини Іери, яка ненавиділа Геракла. Тож коли вона спала, хитрий Гер- 

мес приклав малого Геракла до її груді, та прокинулась і несамовито 
відштовхнула немовля, а ії чудодійне молоко розбризкалося по небу. 

Так постав Молочний Шлях. Геракл у Геродота - прабатько скіфів, са¬ 

ме від нього і змієногої дочки Дніпра Бористена народилися троє си¬ 

нів, які стали родоначальниками скіфських племен. А скіфи у “Воло¬ 

совій книзі" очолюють збірний етнонім із п’яти племен - крчвенці, по- 

сучасному - українці. У ведах теж засвідчені п'ять племен, загальна 
назва яких в епосі - каурави. 

Свар/анаді “Небесна ріка” - одне з санскритських означень 
Молочного Шляху, яке утворене з санскр. свчр/а+наді, де свар/а - не¬ 

бесний рай. царство бога Індри. обитель праведників і героїчно по¬ 

леглих воїнів. А наді - “річка, вода" відбите н українських гідронімах 
Надове, Надва. Надків Надюнка. Нсдра. 

Свар/апа/а “Небесна Апага" - інша назва Молочного Шля¬ 

ху. утворена з санскр. слар/а+апч/а, де евнр/а - “небо; небесний рай". 

апа/а - "Апаїа”, інша назва Ґанги. утворена від санскр. ани "вода”і-/іі 
“іти, бігти, плинути-. Тобто Аіш/н означає “Водоплинна. Водобіжпа" 

Санскр. Апа/а має численних українських родичів, теж річок: Апакч, 

Лпока, Опчка, Опока, Опук, Опочна. Опічнч, Опішня, Апчжч. Синонім 
- Кхапч/ч (кха “небо") "Небесна Апага-Іаііга". 

свастіка - знак щастя і благополуччя, хрест із загнутими пра¬ 

воруч або ліворуч кінцями, де перший вважається чоловічою, а дру¬ 

гий - жіночою свастикою. Слово складають санскр. су+ясгш, де су - 

префікс, що посилює основне слово - асті, яке означає “бути, існува¬ 

ти", йому тотожне рос. єсть. Тобто свастіка означає “буття щасл ивим- 

успіїнним-благополучним" 3 ведійських часів цей знак - емблема 
сонячного бога Вішну. тобто й давньоукраїнського Вчиїсня. В індій¬ 

ській астрономії він позначує дні сонцестоянь і рівнодень, індійський 
календар знає обряд свастіка-врата: дощовою сезону жінки щове¬ 

чора малюють свастику й здійснюють обряд її вшанування, а напри¬ 

кінці сезону дарують жерцеві тацю зі свастикою. На теренах України 
свастика зустрічається з найдавніших часів, вона присутня на три¬ 

пільських, скіфських і боспорських пам'ятках, на стінах Софіївсько- 

го собору в Києві, в українській вишивці. Як охоронний знак у дея¬ 

ких регіонах України (зокрема, на Гуцульщині) вона й досі ставить¬ 

ся на дверях осель, воротах храмів, предметах повсякденного вжит¬ 

ку. У нас іноді свастику ототожнюють зі сваргою. що неправомірно, 

оскільки сварга означує небесний рай. куди потрапляють праведники 
й доблесно полеглі воїни. 
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сікхи - сповідники сікхизму. однієї з найбільш демократичних 
релігій, що виникла в Пенджабі (Північно-Західна Індія) наприкінці 
XVI ст. Засновник - Гуру Нанак (1469-1539). який народився біля міс¬ 

та Чухиркаи, двійником назви Чигирин. Сікхи мають багато спільно¬ 

го з запорожцями: обидва бойові братства постали майже одночасно 
як реакція самозахисту на агресивні зовнішні чинники, до них могли 
приєднатися люди будь-якої національності й віросповідання, будь- 

якого суспільного чи майнового стану. І сікхи. і запорожці проводи¬ 

ли ідеї соціальної рівності. їхні ідеали - добро, справедливість, терпи¬ 

мість. милосердя, самопожертва, хоробрість і вільна Вітчизна. Пер¬ 

шокласні воїни, сьогодні сікхи - помітна, впливова й активна етноре- 

лігійна спільнота, вони складають кістяк сучасної індійської армії. їх 
вирізняють зовнішні атрибути, так звані П’ять К, тобто п'ять пред¬ 

метів. назви яких починаються на літеру К і засвідчують приналеж¬ 

ність до воїнського братства: качх - широкі штани до колін, кан/ха 
- дерев’яний гребінець, кара - залізний браслет на правій руці, мір¬ 

ним - шабля та кеш (ксс) - волосся, яке сікхи не стрижуть, а забира¬ 

ють у вузол і ховають під тюрбан. Через що їх іноді називають кесид 
гари “косодержці" (слово козак теж іноді зводять до косак "з косицею, 

з чуприною"). Найбільш войовничим відгалуженням сікхів с ніханги 
(перс, крокодили), які знають лише воїнську справу й носять жовто- 

блакитне вбрання. їх і нині налічується до 20 тисяч. Сікхи шанують 
десятьох навчителів-гуру. троє з яких мають ім’я Хар. а таке ім’я ма¬ 

ють і запорожці (Хар ІПандаровський. Хар Ділок. Хар ІІсдорченко, 
Хар Ємець - усі в Брацлавському полку за "Реєстром" 1649 р.). Сікхи 
мають імена Налбір, Крішен.Дгір. Махіпа. Ранджіт, Чандар, Шамиїср, 

Чухир, Шамрао, а запорозькі козаки - прізвища Бапбир. Кришень, Дір, 
Мазепа, Ранджида, Шандаровський, Шамшур-Шамшура, Чигир, НІам- 

рай. Не виключено, що й слова сікх і Січ можуть бути споріднені. На¬ 

зва сікхи сходить до санскр. шіш'я "учень, послідовник", яке в сучас¬ 

них індійських мовах мас форму сікх. 

сіндгава "сінди" - людність, яка жила на берегах Сіндгу-Сінду- 

Інду (нині в Пакистані). Сінди-інди писемно згадуються в Північ¬ 

ному Причорномор'ї упродовж тисячоліття, починаючи з V ст. до 
н.е. Геродот пише про сіндів і їхню країну Сіндику біля Боспору Кі- 

мерійського (Керченської протоки), а Сіндську Скіфію античні авто¬ 

ри знають у низів'ях Дніпра. Серед тутешніх індоарійських. так зва¬ 

них сіндо меотських племен сінди - найбільш розвинуті економіч¬ 

но й культурно, у них існувала повноцінна держава. Вони входили до 
Боспорської держави (V ст. до н.е. - IV ст. н.е.), столицею якої був 
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Памтикапей, нині Керч. У титулатурі босіюрсьмі.х царім сінди згаду¬ 
ються окремо від інших сіндо-меотськмх племен. що засвідчує їхній 
особливий статус. Згадки про них містять дсімімі Гмкморських напи¬ 
сів, де є і імена Сінд. Сіидок, Сшдеіі, іцо макчь індійські відповіднії- 

ки. індійський епос пише просіндів разом із племенем сувіри (вони 
мають спільну територію, єдине управління, і холі характеристики) й 
називає сіндів сувірами, сувірів - андчми. а їхню країну - Сіндгу, Са- 
увіра, Сіндгу-Сиувірч. Ця особливість влаомна и причорноморським 
сіндам, що дозволило пов’язагм підміських снідін сувірів з давньоу¬ 
країнськими кімерами-оверами І водночас можним. чому повгород- 
сіверський князь Ігор так прагнув добутися далекій Гмуторакані в іс¬ 
торичній Сіидиці-Кімерії і чому на престол \ Імуіораканському кня¬ 
зівстві сідали Чернігове-сі верськ і книзі. '16 для них була предківська 
земля. 

Сіндгу “Водний, Річковий" - епітет бога Варуни, тотожного 
слов'янському Дажбогу, скіфському Гаги маса ду и грецькому Посей- 
дону, а також назва давньої великої ріки - сучасний Інд. У зв'язку з 
цим привертає увагу те, що сіндн піди жили на щсд|>о обводненому 
Таманському півострові - давній Сіндиці. країні снідів-індів, і що в 
Україні є кілька річок, які назвами можуть споріднюватися із сіндчми- 
індчмн і Сіндгу-Сіндом-Індом. Насамперед це Індол - ліва притока Мо¬ 
крого Індолу в басейні Сиваша на заході Азовською моря, давньої 
Меотиди, довкола якої колись замешкували сіндо-меотські племе¬ 
на. Цілком можливо, що первісною формою назви Індол було Сімд- 
гул. У такому разі Сіндгул має санскритську форму Сіндгу+ла, де січд- 
гу “вода, ріка", а ла - суфікс, що творить прикметники від іменників. 
Є чоловіче ім’я Сіндгула-Сіндгул, яке мали в епосі царі. Тож Сіндгула- 
Сіндгул-Індол означає “Водовита" Повновода ’, що псиною мірою під¬ 
тверджує і означення Мокрий у назві Мокрий Індол (є і Сухий Індол). 
А що замість Сіндгул маємо Індул-Індол, можна пояснити іранським 
впливом: в іранських мовах початкове індійськеє стає х або й зовсім 
зникає. Українські гідроніми Інгул га Інгулець теж можуть сходити до 
індійського Сіндгул. Інгул - притока Південного Ьугу, Інгулець - при¬ 
тока Дніпра. Обидва факти (назви Інгул та Індол) можуть свідчити 
за те, що колись Дніпро й Південний Буг-Гіїїаіііс могли називатися 
Сіндгу-Сінд'Інд, тим більше що щодо Дніпра засвідчені назви Вир, 
Варом, Варух, де компонент вар “вода” той самий, що і в імені Вару- 
нч {Сіндгу), яке мав ще у ведах бог рік і водних просторів, тотожний 
грецькому Посейдону, скіфському Тагимасаду. давіпюукраїнському 
Дажбогу та іранському Ахурамазді. 
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Сімдгувір'я “Доблесть сіндін" - таке ім'я мав цар мадрів. його 
складають сапскр. ііпдгу+вір’я, ле вір'я - “геройство, мужність, до¬ 

блесть”. Воно синонім до інд. віри-вір-бір "богатир герой”’ яке підби¬ 

те в козацьких і сучасних українських прізвищах Бальвір. Ьалвір. Бил- 

бир. Билбиреико. Іншбиреико. Шслбир. Ксчбіїр, Кпнцюбери. Дсносбсря 
тощо 

Сімдгувріїші "Г»ик океану" - одне з імен Впину, яке складають 
січдгу+врічш. де вріши - "самець, бик".аіику - “море, океан; ріка Сінд* 

Інд". Є тлумачення імені і як “Мивсць океану" Посеред Молочного 
океану бог Віїину у проміжках між твореннями світу спочиває на ти¬ 

сячоголовому змії Нісші. Врігиа-Вріш також - одне з імен ІІІіни, йому 
тотожне даніїьоукр. Влес-Велес. ІІІіва разом із Впину Гі Брахмою скла¬ 

дає трімурті - трійцю богів, яка уособлює тризуб і має в ньому ко¬ 

жен своє вістря. ІІІіка-Вріш уособлює в тризубі середнє вістря. Вівшу 
іі Брахма - відповідно ліве й праве. Іще Гомер у VIII ст. до н.е. знає 
в Тавриці-Криму назву Кефало-врісі -Голова бика» (коня Олександра 
Македонського звали Букефал. Буцсфал -Бикоголовий-). У Криму бі¬ 

ля Алушти є потік і гідрографічна система Врісі-Чесме «Бичаче джере¬ 

ло», де чесме, яке нині в тюркських мовах означає «криниця, джере¬ 

ло, колодязь», сходить до перс, чашма «око», яке має і значення «дже¬ 

рело, криниця». А врісі споріднене з санскр. врпиа «самець, бик». Тож 
первісне значення назви Ксфало-Врісі - «Волове Око». Причому врі¬ 

сі - саме індійська форма слова, бо в іранських і слов'янських мовах 
воно мас форму рус, що відбили іранські імена Рустам і Руслан та 
слов’янські етноніми руси, русичі, русини й назви Русь. Рось. Росава, 

Роська, яка. до речі, має другу назву Самець. 

Сіндгуджа «Дочка океану» - ім'я-епітет богині щастя й багат¬ 

ства Лакшмі. дружини Вішну. яка постала з Молочного океану, коли 
його сколочували боги й асури. аби повернути затонулі під час пото¬ 

пу скарби. Ім'я складають сіндгу+джа, де стдгу - «ріка; море; океан», а 
джа «дочка», дослівно «народжена», яке у формі дзе відбите в грузин¬ 

ських прізвищах. 

Сіндгука (хінді Сіндгук) - ім'я царя в пуранах. давньоіндійських 
билинах. Знайдений в Анапі напис, який датується III ст. до н.е. і збе¬ 

рігається в Керченському музеї, серед переможців спортивних зма¬ 

гань на честь Гср.меса фіксує чотирьох носіїв імені Сіндок. і семеро - 

Сінд. Ще в одному написі фіксується ім’я Сіндей. ІЦо незаперечно й 
недвозначно засвідчує приналежність носіїв цих імен до сіндів-індів, 
а сіндів-індів античні автори знають у Північному Причорномор’ї 
упродовж тисячоліття, починаючи з V ст. до н.е. 



Сіндгуканья “Морська Діва”, "Дочка океану" - ім’я-енітет бо¬ 

гині щастя й багатства Лакшмі. дружини Віїину. яка вийшла з Мо¬ 

лочного океану, коли боги й асури сколочували його, щоб повернути 
втрачені під час потопу скарби. Іменем і функціями Лакшмі тотож¬ 

на латиській Дайме й давньоукраїнській Ладі. Ім'я складають санскр. 

сіндгуУкинья, де сіпдгу - “ріка, потік; море, океан”, а канья "діва, дівчи¬ 

на". відбите в назві Капів. Синонім - Сіпдгуджа “Народжена океаном". 

Див. Кипьнкумарі. 

СінОгуяа - таке ім'я мав батько царя Бгоджі. країна якого теж 
називалася Вгоджа, а людність її - бгоджі, бгоджиии, що дивовижно 
мсрегуку*:ться з етнонімом бужипи. інша назва яких - ду/пби. А ін¬ 

ша назва країни Бгоджі - Даром (Нідарбга), а людність її - дорогії, по- 

слов'янському дилогії, майже ду.ііби. Античні джерела знають народ 
дербіки. 

Сіндгуматрі “Мати потоків" - інша назва легендарної ведій¬ 

ської ріки Сарасваті. Ім’я складають сіпдгу* митрі, де санскр. митрі- 

митар и укр. мити матір - то гожії і. У сучасних українців побуту*: 

прізвище Митирдсй (див. Митрідеві). 

Сіпдгунаидана “Син океану" - ім’я-епітет Місяця, котрий, як і 
Лакшмі. вийшов з Молочного океану, коли боги й асури сколочували 
його. Ім’я складають санскр. сіпдгу* шш дача, де пандана - “нащадок, 

син", дослівно “який тішить, раду*.". Синонім - Сіпдгу ну три. 

Сіндгупаті - таке ім'я ма* н “Махабгараті нар Джаядршпха 
“Переможна колісниця". Ім'я тлумачать як "Владика вод" або "Пове¬ 

литель потоків", але доцільніше перекласти його як “Владика сіидів'', 

бо Джаядратха якраз і царював у сіидів. Добре відоме нині ім'я Спід- 

бад, що його мас герой східних казок і мореплавець - перська форма 
індійського Сіндгупаті. 

Сіндгупутра "Син океану" - ім'я-епітет Місяця, котрий по¬ 

став із Молочного океану, коли його сколочували боги й асури, 

щоб повернути затонулі при потопі скарби. Ім’я складають санскр. 

сіндгу*путра, де нутра - “син" (нутрі "дочка"), відбите в україн¬ 

ських прізвищах ІІутрн, Путро, ІІутрчк, Путрик. Чутрснко. Нутрії- 

ченко й назвах Путрівка (село на Київщині) й ІІутрсда (річка на За¬ 

карпатті). Іид. путра-нутр відбите н терміні раджпут, первісно радж- 

нутр “царський син", а раджпути. індійські "козаки", мовно й етнічно 
споріднені з українськими половцями й печенігами. Прикметно, що 
в Україні засвідчений і іранський відповідник індійському раджпут 
- шопур, утворене через ланцюжок шахрпухр-шахпур-шапур-шопур 
“царський син". Дні річки на Закарпатті, де и річка Путрсда. якраз і 
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мають назву Шопурка. Санскр. путра містять також назви Брахмапу¬ 

тра (річка) й Паталіпутра (місто). 

Сіндгураджа “Цар сіидів" або “Цар країни Сіидгу" - ім’я-епітет 
царя сіндів-сувірів Джаядратхи, яке складають санскр. сіндгу+раджа, 

де сіидгу - “сінди; країна Сіндгу". а раджа (хіііді радж) - “цар", що 
має і форму рай. Обидві форми відбиті в українських назвах і пріз¬ 

вищах Рай-Рой, Райко Ройко, Раюк-Роюк, Расвс ьки а - Рос вський та 
Рожинський-Ружинський і Рожиновський в української шляхти поло¬ 

вецького походження. 

Сіндгусаувірабгарта “Захисник сіндів-сувірів" - ще одне ім’я- 

епітет царя Джаядратхи. інші імена якого - Сіндгураджа, Сіндгупаті. 

Ім'я складають сіндгу+саувіра+бгарта, де саунірч й сіидгу - спорідне¬ 

ні племена, а бгарта - "захисник, оборонець, воїн, ватажок”, спорід¬ 

нене з укр. брат. Від сіндгу-сіидів в індійському епосі невіддільні су- 

віри: вони завжди згадуються разом, пов'язані спільною територією, 

єдиним управлінням і схожими характеристиками. За "Махабгара- 

токГ. обидва племені відносяться до західних “варварів" до так зва¬ 

ного “кола Аратти". безвірників і безбожників, до яких індійська тра¬ 

диція відносить і парфян, скіфів, греків, дравідів і деякі інші народи, 

які не дотримувалися ортодоксальних обрядів та звичаїв і локалізу¬ 

валися на периферії ведійсько-брахманської культури іидоаріїп. Ін¬ 

дійська традиція ототожнює їх, називає сіидів - суаіри, а сувірін - сім- 

дії. Тому виходить, що сінди - це сувіри. а суніри - сінди. І ця особли¬ 

вість прикладається до українських сіидів біля Керченської протоки 
і н низів'ях Дніпра, де фіксуються кшери-кімсрч'щі й літописні сівсри. 

Більше того, етнонім сувіри тотожний етнонімам сівсри й кімери. Не¬ 

випадково античні джерела на теренах Давньої України згадують ра¬ 

зом сіидів і кімерів, а на теренах, де колись була Кімерія-Сівсрія, фік¬ 

сують Сіндику-Індику. 

Сканда - бог війни, полководець божественної раті, син бо¬ 

га Агні. з яким обманом вступила в статеві стосунки Сваха - дочка 
ведійського бога-отця Дакші. Вона по черзі приймала подоби шести 
дружин мудреців, в яких був закоханий Агні-Вогонь, а сім'я його зби¬ 

рала в глек, у якому й народилася шестиголова дитина. Інший міф 
пов’язує народження Сканди з ІІІівою. сім'я якого потрапило у во¬ 

гонь. Агні-Вогонь не зміг витримати його жару й кинув у Гангу, де в 
очеретах Сканда й народився. Там його знайшли 6 дружин мудреців- 

ріші й по черзі годували. Потім усі шестеро піднеслися на небо й ста¬ 

ли сузір'ям Кріттіка (Плеяди), через що Сканда має і ім’я Картікся. 

Це сузір’я відіграє в індійській міфології значну роль. “Махабгарата” 

327 



оповідає, що Індра послав богинь-магрік (матерій) убити Сканду, та 
коли кони побачили чарівне немовля, го в них прокинулися материн¬ 

ські почуття і вовн захотіли стати йому матерями. Такі міфи, як вва¬ 

жають. відбивають процес залучення до індуїстського пантеону або¬ 

ригенних жіночих божеств, які сіали захисниця ми дгчрми - правед¬ 

ності. справедливості, віри. 

енчна-ятрч “купальне тест я - свято омовіння зображення Ві¬ 

шку. відзначається на повепь місяця у місяці джсгх (третій місяць ін¬ 

дійського календаря, відповіла* іранцю червню). Термін складають 
санскр. оічнч*ятрч, де сичім - "купання, обмивання", ятрч - “подо¬ 

рож. хід. урочисте шссгя; проща" У Іісиґалії ятра - і народна вистава, 
супроводжувана піснями Гі танцями; яшрчвчлч - брахман, який здій¬ 

снює релігійні обряди В МІСЦЯХ прощі. 
Сома "Місяць" - одна з кількох назв Місяця і чоловіче та жіно¬ 

че ім'я. Со.ма-Місяць пов'язується з жіночим началом, лівою сторо¬ 

ною, водою, що и уособлює синій колір на нашому державному пра¬ 

порі, тоді як жовтий уособлює Сонце, вогонь, чоловіче начало й пра¬ 

ву сторону. Не виключено, що й українське прізвище Солі (напри¬ 

клад. у сучасного поста Миколи Само) пов'язане не з рибок» - сомом, 

а з Місяцем-Сомою. Ніде гава так гадати та. що інша назва Місяця - 

Ччндра, а в українців, окрім зрозумілого прізвища Місяць, пошире¬ 

не й непрозоре для сучасного дослідника прізвище ІІІчпдрч (зокрема, 

у нинішнього міністра з надзвичайних ситуацій) та похідні від нього 
ІІІчіїдрук, ІІІчндрюк, ІІІчндрооський. ІІІчмдаролськшс. ІІІчндрч й може 
бути українським відбиттям індійського Ччндра. На Київщині, звідки 
родом Микола Сом. с річка й село Шандри, індійські двійники яких - 

річки Чандра й Ччндрчбга/ч. де Бгага-Бм/ - теж річкова назва, спо¬ 

ріднена з укр. Бог-Ьуг. У сучасних індійців побутує ім'я Солт "Місяць”, 

його, зокрема, має Сом Тівчрі, теж поет. Частина раджпутін - індій¬ 

ських “козаків", родичів українських половців, зводить свій родовід 
до Місячної династії царів (с і Сонячна, Зміїна. Вогняна династії), на 
гербах української шляхти половецького походження (Томари. Рожи- 

повські) бачимо півмісяць ріжками вгору. А раджпути й половці ви¬ 

являють мовну й етнічну спорідненість. Та й назва кумани на озна¬ 

чення половців сходить до сома “місяць" і “напій сома" (Іран, хаома- 

хома, відбите в іменах відомих сучасних іранських політичних і ре¬ 

лігійних діячів - Хомейні й Хомснеї). Напій сома відноситься до так 
званих “місячних" священних хмільних напоїв, а сура (у “Велесовій 
книзі" суриця) - до “сонячних" 

сомаграха “глек для соми" - санскритський термін на озна- 
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чепмя посудини. \ якій ірпм.і.ш «чм\. "місячитГ’ священний напій 
ведійських аріїв. Його складанні, гочіїо/><ик, де амін - священний 
хмільний напій, то ти о «копати» ш»побляк Іидри - володар неба- 

сварГн. цар йогів і ватажок нсбечіїпіп імипсіна. який саме при допо¬ 

мозі соми здійснив чимало піі.міиііч йоднії і їв. Зокрема, здолав зло¬ 

го змія Врі тру. який перегородив річки п не давав їм гекги і який в 
українському фольклорі (т.есіпіикач. колядках, щедрівках) постає як 
ший цар Коротано Вороілр. А */**п.і чіііді з/иїх гогожие українсько¬ 

му глек. Сучасним відповідником іом.прлхн є укр. кумач-куманець, 

який іще називають глечик а.ія *ч»/»і ікіі. > пьою її пінії па українських 
несіллях наливають гостям чарки. Де кума і кумин-куманець - різно- 

вид інд. сома й Іран, дцлні-лііоміг, вони .к споріднені з укр. хміль. 

Сомадатта “Даниїї Місяцем - ім'я, що його мав цар країни 
І Іанчали, а також цар із днн.к і її Куру. оаі і.ко синів Ьгурішраааеа, Бгу- 

рі й Шили. Ім'я складають «.анскр. сома*оатпіа, де сома - "Місяць'. 
датта - “даний; дарованийспоріднене і укр. дай в імені Богдан. Інд. 

Бгуріиіравас “Багатославнші''' та укр. Ііорнсшв - тотожні. 

Сомадгара "Потік соми' - одне і означень Молочного Шляху, 

яке складають санскр. сома гагара, де дгара - ''потік, струмінь, течія ', 
сома - хмільний напій, яким полюбляли боги, надто Індра - у ведах 
йог-воїниик, володар небесного раю-св.ірги и ватажок небесного во¬ 

їнства. Інші назви Молочного Шляху: Саар/алшрга “Небесний Шлях", 

Соар/анаді “Небесна ріка" Смр/адгира "Небесний Потік". Свар/апа- 

Лі й Кхапа/а “Небесна Лнага". Де. зокрема, наді "річка, вода" відби¬ 

те в українських гідронімах Надоае, Надай, Надків Надюмка. Нсдра, а 
А па/а в назвах українських річок Анака, Апока. Опака. Опока, Апа¬ 

ша, Опочма, Опічна, Опініми та ін. 
Сомика (Сомик) - дід царя Друнади, правителя країни ІІанча- 

ли. через що й Друпаду називають Саумак-Савмак "Нащадок Сома- 

ки" а панчалів-памчалійців. людність І Іанчали - сомики. Цар Сомака 
згадується у ведах, він із Місячної династії царів. “Ріґведа" згадує ІЗ 
царів цієї династії, серед яких Судас і Делашраеас. Ім'я Судас “Щедро¬ 

дайний” сьогодні побутує в українців як прізвище (похідне від яко¬ 

го - Сдаскок), а Девашравас означає Девослав, тобто Богослав, Бого- 

хвап\ перший компонент у них той самий, що і в іранському імені Ба- 

гаміхр та українському Богумир, яке мав батько Древи у "Велесовій 
книзі" - легендарної праматері древлян. Цар Сомака походив з пау- 

равів "нащадків Пуру". а Пуру - наймолодший із трьох синів царя Ял¬ 

ті від дружини-кшатрійки Шарміштхи. якому й передав свій престол. 

Сином Ялті був і Яду - родоначальник ядавів. тотожних літописним 
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ягнятам. На слов’янському грунті етнонім ниуриви зазнап псиної фо¬ 

нетичної трансформації до форм пиулови-нулиач-пулавичі-полоеичі- 

полонці. Тобто на міфологічному рінні простежується псиний зв’язок 
назв половці, поляни й древляни. У середині XVIII ст. ім'я Сомок зри¬ 

нає вже як козацьке прізвище: “Реєстр" 1756 р. фіксує козаків Сомок 
Василь, Сомик І Іетро і Сомин Дмитро. А століттям раніше, у"Реєстрі" 

16-19 р. фіксуються козаки Юрко н Василь Сомковичі, Степан Соменя 
і Мусій Сомспко. Дружиною Ногдаил Хмельницького була Ганна, се¬ 

стра козацького полковника Сомки. І прізвище Хмельницький (у про¬ 

стонародді Хмели) споріднене з індоірлі. юми-хооми та хміль, а хміль 
причетний до виготовлення хоми-соми. який надихав на подвиги 
бога-иоївника Індру. покровителя її захисника племені пуру. Назва 
сомики теж сходить до санскр. соми, яке означує і Місяць, і хмільний 
напій. Іранська назва соми - хиома. Іран, хиоми й укр. хміль спорід¬ 

нені. а хміль, зокрема, на Житомирщині - і ради цінна культура. Що 
відбивають і тамтешні назви: три річки Хмелівки і Хмільчик, на Г>ер- 

дичінщині село Хмелите й селище Хмелнюе. піднорядковане. до речі, 

селу Половецьке, де виявлено скіфське поселення. Н Ііердичева йде ав¬ 

тошлях на Хмільник. Хмелівки є на Олевщнпі. Засвідчені туг і прізви¬ 

ща Хмелик, Хмелик. Хмсльов, Хмельницький. 

сомака "сомакіГ - інша шина нанчалів-ііанчалійців, люднос¬ 

ті країни ІІанчали, де в епічні часи иранин цар Друпада - батько зна¬ 

менитої царівни Драупаді. дружини п'ятьох братів-панданів. Інша на¬ 

зва - сиумики. савмики “нащадки СомакіГ. Родоначальником їх індій¬ 

ська традиція вважає давнього царя Сомаку. якого згадує ще “Ріґпе- 

да" серед 11 царів Місячної династії. У тому переліку є ще два цікаві 
імені - Судас і Девчіиривис. Дсвчшривас означає "Ьогославний", ‘‘І>о- 

гослав”, воно - семантичний двійник давньоукраїнського імені й су¬ 

часної назви Богуслов. Нагадаємо, що батьком Древи, родоначальни¬ 

ці древлян, “Велссова книга" називає Богумира. А ім'я СуОлс “Щедро- 

дайний", “Щедрий (на пожертву)" і нині побутує в українців як пріз¬ 

вище Судне, від якого є і похідне - Сдосик. 

Характерна особливість сомаків-панчалів-кріві у ведах та епосі 
та, що вони завжди згадуються ра «ом із племенем куру. як завжди ра¬ 

зом згадуються в цих джерелах і сінди з сувірами. а в Давній Україні, 
за античними джерелами, й сінди з сіверами-кімера.ми-кімерійцями. 

Назву киуриви-кчвриви індійська міфологічна традиція зводить до 
легендарного царя Куру, матір’ю якого була Тчпаті - дочка Сонця. І 
в племені куру-кауравів, і в панчалів-сомаків-кріві джерела засвідчу¬ 

ють виразні матріархальні пережитки, а в кравепців-українців вони 
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помітні її лосі, варто зі а дати лише амазонок, "жонокерованмх" сар 
матів і визначальну роль матерів молодих в українському весільно¬ 

му обряді. Нащадки Куру мають загальну назву кчурчии. збірну назву 
кривенці мають у “Волосовій книзі" п'ять давньоукраїнських племен, 

а фонетичну подібність назв Кііурнаи її кривенці видно її неозброє¬ 

ним оком. У зв’язку з царем Куру і мурішими, при вергають увагу чис¬ 

ленні назви » Коро в Україні: насамперед назва древлянської столиці 
Коростень, а також Корсунь. Куруиніи. Курошшш. тотожні індійсько¬ 

му Курустхипн-Курусшхан-Курусіпчн га іранському Хорасин. 

Ще одна назва сомаків у ведах - кріві. 

Срананті “Потік. Річка" - назва утворена від санскритської ді¬ 

єслівної осиони снр-срі “текти, плинути, струменіти", відбитої у на¬ 

зві Серет па означення великої буковинської ріки, лівої притоки Ду 
паю; Серет також - ліва притока Дністра й притока Горині. До цьо¬ 

го ж ряду стає і Серетель - права притока Малого (берету, назва якої 
означає “Серстова", “Належна до Серету”: суфікс ль (різновиди и.іь- 
уль-ла-лн-ль) творить прикметники від іменників, які з часом стали 
сприйматися як іменники. Ці назви споріднені з санскр. сиріт “потік, 
ріка" сарн "струмок" сирас “озеро, ставок, водойма" і з назвою знаме¬ 

нитої ведійської ріки Сиросвиті. Основа сир мат: і ([юрму ер-ері, яка на 
слов'янському грунті має форму спір І як у струмінь, струмок) і рясно 
відбита и українській гідронімії - Дністер. Оіпіер. Стрий, Стрічні, 

('тир. Стривігор. Стримби тощо. С індійське жіноче ім'я Сарітч. в 
індійській міфології ім'я Сиріт має ботиня-воїтелька Дівн-Дур/и, чиї 
імена рясно відбиті в українських гідронімах. Счрітеутч “Народже¬ 

ний рікою" звали видатного героя "Махабгаратіґ Бгіїнму, ім’я якого 
тотожне українському ііріииініу Гіушмч. Де Сиріт - інше означення 
священної Гані и. бо Бгішма - саме сіні Ґангм, інше його ім'я - Гчи/ен 
"Іанжин". Тож фольклорно-пісенна назва Сяйву тич цілком стає до 
цього ряду й первісно могла означати просто “Яка тече", тобто "Ріка”. 

Хоча можливе тлумачення назви Спавутин як “Чорна Ріка", від індоі- 

ран. иі'ява-с'ява “чорний, темний" та ута-вїта-уша-уса “вода; бик", а 
поняття бик і вода - нерозривно пов'язані. 

Стива “Славлення'*. “Величання". “Величальна пісня" - чолові¬ 

че ім’я, жіночий варіант якого - з наголошеним кінцевим а. Утворене 
від дієслівної основи сту "величати, хвалити, славити", спорідненої з 
укр. иітити. поштивість, штивний, поштивий тощо. 

Ставейя "Уславлений" - інше ім'я бога-воївпика Індри. царя 
богів, ватажка небесною воїнства й володаря небесного раю -свир/и. І 
снарґу, і Індру під іменами Інтри-Індир-Андир. до якого сходить укра- 
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їнське ім’я Андрій “ІндриіГ. “Нащадок Іидри". добре знає “Велесоиа 
книга". Ім'я Ставсїія сходить до санскритської дієслівної основи опу 
"славити, величати, хвалити", яка в деяких випадках ма» і форму шту. 

Це дозволяє співвіднести основу а укр. штпти. шшпшнся (шанува- 

гися). поттитися (пошануватися), поштивий (поважний, чемний). 

поштиво (шанобливо, чемно), поштивіспш. почато, чести, упиті - 
учта тощо. Санскр. сту мас і форму став, тому привертають увагу 
ставапи у ІІтолсмеєиій “Географії" II ст„ які іамешк\п;і.тп північні¬ 

ше верхів'їв Південного Вугу і сусідували а оадіііїськими судинами й 
галіндами та аланами. Дослідинки відносили ішавапів ю до сармат¬ 

ських. то до балтійських племен, тим більше іію і; іітолс.мся вони - 

сусіди байтів. Назва досі або оіотожнтвллаоі і імиюіо слов'яни, або 
це ототожнення заперечувалося, як надто ранп:і фіксація для слов’ян. 

Відомий російський мовознавець, академік Оясі Ірубачов звернув 
увагу, що індоіранські мови знають слово >Іагаті “славлений, хвале¬ 

ний". 1 припустив, що ставапи - відбиття <переклад, калька) етноні¬ 

ма слов’яни (стлавани. склавшій). А коли гак. ю цс іадок умонтовує 
слов'янсько-ІІІДОаріИСЬКІ мовні контакти в регмнн. прилеглому З ПІВ¬ 

НОЧІ до Старої Скіфи, яка в Геродота (V сг. до н.е.) межує і Півден¬ 

ним Бугом. У такому разі етнонім ставапи киянлтіьсн семантичним 
двійником етноніма слов'яни (точніше, слав мни "величальники, хна- 

лебники. славителі"). А також етноніма вечеоп (див. Нандін). 

Ставітар. Ставітрі “Всличлльник". "С Ктивув.вГ, “Співець" - 

чоловіче ім’я, семантичний двійник якого - Панот, споріднене з ет¬ 

нонімом венеди. Ім’я утворюють санскр. став*тар. де тар - суфікс 
діяча, тотожний укр. тель, а став - від січу “славити, величати, під¬ 

носити”. 

стома (штома) - термін, що входить у назви важливих жер¬ 

товних обрядів (агніштома. аюштома. /оштома, джіютіштома), які 
в усі часи відігравали значну роль у суспільному й релігійному жит¬ 

ті людей. Стома (синонім стотра) в санскриті означає "славлення, 

величання, оспівування" “величальна пісня, гімн", де сто сходить до 
санскритської дієслівної основи сту “славити, величати, хвалити, під¬ 

носити". яка має видові форми ставіті. стувітс. аставіт. тустава. 

стута. Початкове с у сту після префіксів з кінцевими голосними змі¬ 

нюється на ш. тому маємо штома. хоча первісна форма - стома. Зі 
стома споріднене слов’янське ім'я Істома. де / - протетичне, встав¬ 

не. як. наприклад, укр. Степан у іспанців має форму Естебан. Індій¬ 

ськими родичами імені Істома від основи сту-став “славити, вели¬ 

чати” є високостатусні індійські імена, які мають верховні індійські 
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божества, видатні міфологічні й епічні персонажі: Стоми, Стотра- 

Стотрі, Стуті. Стаааія, Стави й Пристава, Ставака-Ставок. 

Стуват-Стуві. 

стотир "славитель" - важливий кульгоний термін, означу»: 

жерця - співця величальних гімнів при відправах, його помічник - 

прастотар “прооіавитель" Обидва терміни утворені від санскрит¬ 

ської дєслівиої основи сту-шту 'ціанувати, величати, славити ', то¬ 

тожної укр. шипіти 'шанувати’' й рос. чпшть. Тому стотар - точний 
відповідник укр. штникле га рос. чтипісяь. 

Стотрі "Славлений" - ім’я сонячного бога Вішну. утворене від 
санскритської дієслівної основи сту-шту "шанувати, величати, сла¬ 

вити", тотожної укр. иітити "шанувати" и рос. чтить. 

Стубга "Славний" - чоловіче ім'я, утворене від стубг, однієї 
з видових форм санскритської дієслівної основи сту "славній, хва¬ 

лити. величати". Стубг із суфіксом лн. що творить прикметники від 
іменників і дієслівних основ, дало сінубгла. на слов'янському труни 
стубла. відбите в українській річковій назві Стубла. притоки Ібри- 

ііі, яка має різновиди Стубпо. Стубсп, Опубель. Стубслка, Ступень- 

ка і, до речі, початок якої біля села Половці на Рівненщині. А полов¬ 

ці, за найновішими дослідженнями, не тюркомовний, як досі вважа¬ 

лося, а індоаріїїський народ, споріднений чрадж путами - індійськи¬ 

ми "козаками". За зразком мазни Стубла утворена й назва Вістула на 
означення польської Вісли в латинських джерелах, яку складають Ві- 

сту-ла, де сту-ли тотожне стубла. леї - префікс, що надає основно¬ 

му слову (сту-ла) вищої якості. Тобто ямно сту-ла і стуб ла озна¬ 

чають "добрий, славний", го вістула й вктубла означають “преслав¬ 

ний". щодо річки 'велеславна, преславна" До ряду Стубла стають і 
інші назви з Рівненщини. Стубло - притока Стиру, початок теж бі¬ 

ля села Половці. Стубслка - притока Стубли (с. ІІсресопниця). А на 
Харківщині, вже в басейні Сшерського Дінця маємо яр Стуболуиі- 

ка. Стубла мала і назву Ьілн>га, витік її біля села Ьілашів у Здолбуиів- 

ському районі Рівненщини, а в ХУ-ХУІІ ст. й Віслу називали Біла Во¬ 

да. Що підтверджує високий статус річки, бо поняття білий, світлий, 

ясний у давніх уявленнях пов’язується з чистотою, праведністю, бі¬ 

лий колір - то колір святості, праведності, жрецгва. До ряду Стубла- 

Вістула стає і назва Стугна. Зокрема, про річку Стужицю на Закар¬ 

патті, де й однойменне село, документ свідчить: "Стужиця - село... 

в долині річки Світлої". Назви Стугна й Стужиця теж містять сту 
"славити, величати, шанувати". Стужиця утворене від Стуга. з яким 
пов’язана назва притоки Дніпра на Київщині - Стугна. що якраз і 



має: варіанти Все тугіш, Востугна, що дозволяє казати: первісна фор¬ 

ма назви Стугпа - Ві сту-гча, вона структурно й значеннєво тотожна 
назві Ві-сту-ла. Причому як Вісла-Віступа у певний період означува¬ 

лася Шли Водії, так і Стугпа-Вістугна колись називалася Білки. Щодо 
Стугни зафіксована й форма Стуга, з компонентами сту-га, а /її ба¬ 

чимо в назвах індійських річок, наприклад. Ііш/а н Апа/а на означен¬ 

ня священної Гаїті; останню назву складають апа-/а, де апа “вода", /її 
“текти, плинути, бігти". Тож Апа/а дослівно означає "Водоплинна, Во- 

добіжна", тобто Ріки. Причому інд. Аіш/и має своїх численних двій¬ 

ників в Україні (Личка. Апажа, Апока. Оіиіка. Опока. Опічна. Опііипя 
й ін.). До ряду Вістугпа-Стугна-Стуга-Стужш<я і Опубла стає і річ¬ 

кова назва Ствига, яка розкладається на Спиш *га. де Стви спорідне¬ 

не з санскр. став, видовою формою сіну "славити, хвалити, велича¬ 

ти" Ствига якраз і мас компонент га, як і в назвах індійських річок. 

Тож і Ствига "Сланінжода". "Добровода". вона - семантичний двій¬ 

ник української назви Сучій, яка теж означає “Славноиода. Доброво- 

да". Щоправда, зііачеііия "славний, добрий" у назві Сучій (санскр. су¬ 

пся, хінді су-пей) передає префікс су. але він тотожний префіксові аі - 

обидва вони надають основному слову вищу якіст ь. Санскр псяпсй 
“вода" відбите і в назві загальноскіфської релігійної святині - Ексам- 

паї, про яку ще в V ст. до и.с. пише "батько" історії Іеродот. 

Стуті "Слава". "Хвала" - одне з імен бопіні-воітельки Дур- 

Ги. давнє поклоніння якій відбили численні "лівині" й "дівочі" назви 
по всій Україні і яка з найдавніших часін відома на українських тере¬ 

нах під іменами Диш-Дсві, Діва-Обида. Опіда, Обидопосиця, Тіргатао, 

Мокоіиа, Паршснос, Артсміда, Гекати, Амма. Матир (останні два 
імені означають “Мати"). В іпостасі воїтельки Діна-Деві “Богиня” бу¬ 

ла захисницею і берегинею воїнів, матір’ю-покровою Хсрсонеса Тав¬ 

рійського, літописного Корсуня (нині Севастополь), звідки в X сто¬ 

літті князь Володимир приніс до Києва християнство, привів хрис¬ 

тиянських священиків і привіз християнські регалії. І вона ж, уже як 
Мокоша (інд. Махсиїі "Велика богиня") була захисницею і покровою. 

Матір'ю Києва, саме їй завдячує життям крилатий нислів Мати міст 
руських. За християнства вона стала Богородицею Покровою, козаць¬ 

кою богинею, іноді зображуваною в короні, в санскриті - атда, чому 
й завдячують її імена Опіда у Іеродота. Діва-Обида у “Слові о полку 
Ігоревім" і Обидопосиця у "Вслесовій книзі" 

Санскр. стуті "славлення, величання" утворене від санскрит¬ 

ської дієслівної основи сту “славити, шанувати, величати" й суфік¬ 

са ті, який творить від основ абстрактні іменники й тотожний укр. 
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тя і ть у словах щастя, буття, каяття і радість, гордість, честь. 

Існування паралельної форма шшуті дозволяє співвіднести йо¬ 

го з укр. штитч “шанувати" нітитися “шануватися", поштивість, 

поштитися “пошануватися", поштивий “шанобливий, чемний'’ 

честь, почесть, уіита-учта та рос. чтить, учтивьій. учтивость, 

почтитсльпнй, почтсиньїй, почитать, почитатепь і чтитепь, яко¬ 

му. до речі, тотожне санскр. стотар-штотар. У слов'янських мовах 
вираз божественна учта і означає “вшанування-славленни богів”, 

тобто він - смисловий відповідник термінів пожертвини й жертов¬ 

ний обряд. У значенні “богослужба" “жертовний обряд на честь богів" 

учта вжите у “Велесовій книзі", давньоукраїнській пам'ятці У-ІХ ст. 

Стутьяврата “Славильник", “Величальпик" - таке ім'я має 
в иуранах Хіраньяретас, син царя ІІріяврати. Ім'я складають санскр. 

стутья+врата, де врата - “звичай, обітниця, закон", стутья - “слав¬ 

лення, величання-. Тобто ім'я Стутьяврата дослівно означає “Чия 
обітниця - славити”. 

стханік - термін на означення чиновника, керівника одного 
з районів давньоіндійського міста, яке ділилося на чотири частини; 

кожною такою частиною керував стханік. Йому підлягав /опа-/опан- 

гупан, у віданні якого перебувало 10.20 або 40 родин. Термін стханік 
містить санскр. стхан “місце, місцевість" і суфікс діяча ік. що передає 
чоловічий рід (жіночий рід передає суфікс іка). Тобто українською, 

де стхан має форму стан, термін стханік означатиме щось на зра¬ 

зок становий. З терміном споріднене українське прізвище Станик. а 
з /опа-/опан-/упап - слов'янські терміни жупа. жупан, прізвища Жу• 

панич. Жупанчич. Жупанський. зважаючи на звичне чергування г-ж 
{ворог-ворожий, могти-можу. Нуг-бужани. круг-кружний). 

су - важливий у санскриті префікс, який надає словам, з якими 
поєднується, вищого ступеня якості і передає значення “дуже, вкрай, 

особливо, надзвичайно" Винятково плідний у творенні численних 
індійських високостатусних назв (Сураштра. Сурадж'я, Сувіра), імен 
{Суиіравас. Сукірті. Суяшас - усі три означають “Преславний”) і тер¬ 

мінів {сурадж і укр. Су рож та Сураж. сувіри й укр. сівсри). У давньоу¬ 

країнських іменах і назвах відбивається як су-се-си-сі. Ось деякі сан¬ 

скритські імена, в яких другі компоненти споріднені з українськими; 

Супрія “Винятково приємний" (санскр. прія - укр. приємний), Су/рі- 
ва “Прекрасношиій'' (санскр. грюа - укр. грива). Су/опта “Могутній 
воїн" (санскр. /опта “воїн” - укр. прізвище Хопта), Судгір “Прему¬ 

дрий" (санскр. дгір “мудрий” - давньоукр. Дір. санскр. Судгір - укр. 

Сидір), Судіпта "Винятково сяючий” (санскр. діпта "сяючий, осяй- 
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ний" - укр. Диптан), Сухаспиі “Могутиьорукий" (санскр. хаста - 

укр. кисть), Сухріда “Винятково сердечний" (санскр. хріда - укр. сер¬ 

це, нім. Неп, англ. Нсагі), Сумідга “Щедродайний" (санскр. мідга “під¬ 

ношення” - укр. мзда), річки Супся і Суочнїла "Добровода" - укр. Су- 

пій, Супосць і Суджипка. 

Субграта (хінді Субгрчт) "Цін* гойний брат" - у "Махабгара- 

ті" син Девабграти “Божественною брата". Ім'я утворене з санскр. 

су*бгрпта, де бграта - “брат". *г префікс, то надає слову бграта 
вищого ступеня якості. Тобто ('уіі'і'ііиш онілчає. "Добрий-Хороший - 
Славний брат" Суорат, але воно не югожне російському собрат, у 
якому со - префікс спільної приналежності ю чогось. 

Сувіра (хінді Сувір) "Доблесний богатир". “Могутній герой" 

- інше ім'я Шіви й царя Джаядр.имі. ватажка сіндіп. котрий в епо¬ 

сі відомий і під іменами Сіїпігурадха. (.індгпиїті, Ондгусаувірпбгир- 

та тощо. А також легендарний родоначальник племені сувірів, ім'я 
якого складають санскр. сучира. д» • »• префікс. що надає основно¬ 

му слову вищого ступеня ямн іі. а три вір - "богаїир. герой" Тобто 
Сувіра-Сувір означає "Дужий воїн”. Могутній богатир" "Славний ге¬ 

рой". Таке ж значення і етноніма сувіри. що якнайкраще підходить для 
етноніма-самоназви. Саме через Суніру країна сіндіп - Сіидгу мала й 
другу назву Саувірії, тобто "Сумірнії.»“. “Країна Суиіри". А країна Он- 

дика н давні часи була обабіч Керченської протоки, колись Ііоспору 
Кімсрійського. про неї пінне ще Іеродот у V ст. до н.с. Саме до Тму- 

торакані на теренах колишньої Сіпдіікм прагнув добутися новгород- 

сівсрський князь Ігор зі "Слова о полку Ігоревім" і саме чернігово- 

сіоерські князі сідали на престол у Тмутораканському князівстві, ко¬ 

ли воно входило до складу Кисворуської держави У "Велесовій кни¬ 

зі” Севар - родоначальник сіверіи-сіверян. тобто якщо імена Сувір і 
Севар тотожні, то тотожні й етноніми сувіри й сівери. Ім'я Сувіра зга¬ 

дується ще у ведах, його там має син царя Дсвашраласа “Девослава- 

Богослава" Індійська епічна традиція ниводить сувірів від легендар¬ 

ного предка - царя Сувіри. а багато слов'янських племен теж мають 
своїх легендарних епонімів: чехи - Чеха, поляки — Ляха, в'ятичі - 

В'ятка, радимичі - Радима, кияни - Кия. "Вслесона книга” пов’язує 
походження сіверів від легендарного предка на ім'я Севар. У сучасних 
українців побутують імена Ссвїр і Северин. 

Етнонім сувіри-сівери тотожний етнонімові кімери, а кімери - 

грецька передача етноніма сувіри-сівери. грецька мова відноситься до 
групи мов кеитум, а індійські та слов’янські мови відносяться до гру¬ 

пи сатем. Тобто там. де в слов’янських мовах маємо початкове с, у 
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грецькій маємо к. Та й іномовне в грецька мова часто передає через м. 

Найбільш популярний приклад, що наводиться на доказ цього - пе¬ 

редача візантійським імператором та істориком X століття Костянти¬ 

ном Багрянородним слов'янської назви Новгород як Немогардас. При¬ 

клавши цю особливість до етноніма сівсри. побачимо, що в передачі 
грецькою етнонім мусив звучати як кімсри. З чого випливає: кімери - 

ті ж сівсри. Звідки й закономірний висновок: Поспор Кіммерійський - це 
насправді Поспор Сівсрський-Суеірський, Кімерійські воли - Сівсрські- 

Сувірські воли, Кімерійські переправи - Сіверські-Сувірські переправи., 

а сучасні Новгород-Сіверський і Оверський Донець грецькою часів Ге- 

родота звучали 6 Немогардас Кімсршський і Танаіс Кімсрійський. 

Судгір “Премудрий" - чоловіче ім'я, яке складають санскр. 

су+дгір, де дгір "мудрий", су - префікс, що надає основному слову ви¬ 

щої якості. Тобто ім'я означає ‘ Винятково мудрий" “Премудрий”. 

Перший посол Індії в незалежній Україні якраз і звався Судгір Дсвре, 

ще одного посла Індії в Україні звали Відьябгушан Соні, де Відьябгу- 

іиан означає “Прикрашений знаннями* “Мудрий”, а Соні - "Золотий”. 

Прикметно, що резиденція індійських послів знаходиться біля Золо¬ 

тих Воріт, де й пам’ятник Ярославу Мудрому. Імені Судгір тотожне 
українське ім'я Сидір. Пор. також ім’я київського князя - Дір. при то¬ 

му що й поляни, за літописом, “мудрі й смислсні" 

Сукірті "Преславний". "Преслав" - у ведах мудрець-ріиіі, автор 
деяких гімнів “Ріґведи”. Ім'я складають санскр. сумкірті. де су - пре¬ 

фікс, що надає основному слону (кірті) вищої якості, а кірті - “слава, 

хвала”, відбите у воїнському імені Кіртіратха "Колісниця слави". Си¬ 

ноніми до кірті - санскр. шравас і яшас, яким тотожні укр. слова і яса. 

Кірті як Курті відбите в індоарійському царському імені з держави 
Мітлнні в Малій Азії (II тис. до н.с.) - Куртіваю "Славою могутній”, 

що має значеннєвий санскритський відповідник, тільки з переставле¬ 

ними компонентами - Ноджошравас. Із санскр. кірті "слава" спорід¬ 

нені жіноче ім’я Герда “Слава" й чоловіче Опьгерд. якому тотожне дав- 

иьоукр. Всеслав. давиьопруські імена СігсіиІІе, Сегбеїе, СегЛиЧе й село 
Гердутишко в колишньому Путивльському повіті (XVI ст.) на Сумщи¬ 

ні, точний відповідник якому є на Мінщині, в Білорусі - Гсрдуціїикі. 

сура/раха “глек для соми" - санскритський термін на озна¬ 

чення посудини, у якій тримали суру, “сонячний" священний напій 
ведійських аріїв. Його складають сура*/раха, де сура - священний 
хмільний напій, особливо воїнів-кшатріїв і простолюду, а граха (хін- 

ді грах) тотожне українському глек. Що суру знали давні українці, за¬ 

свідчує “Велесова книга", яка добре знає сурицю і навіть описує спо- 
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сіп приготування Гі на сонці. Індійському сура, а якою носіл;іи сучас¬ 

ні українські суроаиця і суріпка. відповідає іранське хура. л якого че¬ 

рез ланцюжок хурюка-гурівка постало укр. горівка-гортка. 

Сурадж «Сонце- - чоловіче ім'я, надзничанпо активне в творен¬ 

ні двоосновних імен і назв. Його складають сапскр. суїрадж, де су - 

префікс, що надає основному слову (радче) вищої якості, а рад* «пра¬ 

витель, князь, цар-. Тобто дослівно суріїдж «прекрасніш владика», а 
ним співвід носи ївся Су рож у Криму їі Суріїж на Чсрпії івщині. Су рож, 

нині Судак. зглду<:гі>ся у літописах .і XIII ст.. проте іс горім його набага- 

ю давніша - спершу це було таврорусі.ке поселення, а потім відоме як 
грецьке місто Сугдся. «Велесона книга» мовить, що в III ст. до н.е. Су¬ 

рож захопили греки - цей факт підтверджується як історично, так і 
археологічно. ІІочліково Сурож був танроруськмм містом, а не грець¬ 

ким, як і Херсонес Таврійський (літописний Корсунь), жителі якого 
саме в III сг. до н.е. клянуться «оберігати для народу саспіср і не рот- 

голошу ваги нічого нога* много ні еллінові (!). ні варвару». А саспіср це 
піастри - в індійців священні книги. Суршькс - давня наша Азовсько¬ 

го моря. У «Вслесовій книзі» назва Суріїж сприймається як «Сонячне 
місто», що цілком узгоджується з сапскр. сурадж «сонце». 

Проте назва (уроче може споріднюватися і з під. су*рад.чс‘я, де 
раіім'н - «край, країна, держана; князівство, царегпо». У такому ра- 

іі Сурадж я - ('.ураж - Сурож означатиме «Добра країна», «Праведна дер 
жана» і буде значенії* ним двійником назви Сураштра (дна.). «Вслесо* 

на книга» включає етнонім сурожці в сукупний етнонім із п'яти пле¬ 

мен - кравенці. тобто українці. Оскільки етнонім кравснці-украінці й 
інші чотири етноніми (скіфи, анти, руси й боруси). які складають цей 
сукупний етнонім, означають «коровичі. бичнчі. туричі», то таке са¬ 

ме значення мусить мати й назва сурожці. Але в такому разі можливе 
тлумачення назви сурожці від сапскр. су*врпи, де су вже відомим нам 
префікс, а врай «самець, бик, тур», яке на іранському і слов'янському 
грунті має форми рош. рос. рус(початкове в може випадати), що й від¬ 

били іранські імена Рустам і Русяан та українські стіюіііми руси. ру¬ 

сичі. русини й назви Русь. Рось. Росава, Роська, інша назва якої, до ре¬ 

чі, Самець. Дише в цьому разі етнонім і у рож ці означатиме «коровичі, 

бичичі, туричі» й у .политься з іншими чотирма етнонімами, які скла¬ 

дають сукупний етнонім кравенці-українці. Таке тлумачення підтри¬ 

мує те, що інша назва кримського Сурожа - Сугдся. а сурож ці в - суг- 

деїщі. 
Відомий іраніст В.І.Абаєв цілком слушно припускає, що назва 

Сугдся споріднена з назвою Согд-Согдіана, яку мало ранньодержав- 
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не утворення в Середній Азії, жителі якої - аки'іі. согдійці. Най дайм і 
ша форма назви Согд в давньоперських написах - Сугу дії, в «Авесті- - 

Сугда. А Сугудч розкладається на су+гудч, де знову бачимо префікс су. 

а гуда-гуд-гут (відбите і в етнонімі гуцул») - те ж (із нарощеним д-т) 

го-гу «самець, бик», тотожне шумерському гуд «бик», яке в клинопис¬ 

них текстах часто означає «богатир, герой», оскільки поняття доблес¬ 

ті» воїн і бик-тур (буй-тур у «Слові») взаємолов'я «ані і в епосі взає¬ 

мозамінні. Тож етнонім сугуди-согди-сугдейці означає «могутні бики- 

тури», «справжні богатирі*, він - значеннєвий двійник збірного етно¬ 

німа кравенці. у який і входять сурожці-сугдсйці - раюм зі скіфами, 

антами, русами і борусами. 

сураджмукхі «сонячноликий» - означення соняшника в індій¬ 

ців. яке складають санскр. сурадж+мукхі. де сурчдж - -сонце», мукхі - 

«подібна, -лика», від мукха-мукх - «лик. лице, обличчя», тотожне укр. 

агііз, миза (укр. прізвища Чорномаз. Чорномазий. Ні/іомизіш). Див. Су 
рпдж. 

Сурадж'я - синонім до назви Сурчиипра. Мату складають 
санскр. су+радж'я. де радж'я - «край, країна, держава-, су - пре¬ 

фікс. що надає основному слову (радж‘я) вищої якості. Тож Сурчдчг’м 
означає «Добра країна». «Праведна держава», іншими словами. 

«Праведна-Доброчесна країїіа-дсржапл». Можлива спорідненії'гь із 
давньоукраїнськими назвами Сурож і Сураж. тобто намічається лан¬ 

цюжок Сурчдж'я-Сураж-Сурож. Особливо цікавий тут кримський Су 
рож. згадуваний літописами з XIII ст.. спершу т акроруєьке носе ієни я. 
засноване у VIII ст. до н.е. «Велесовл книга» мовить, що и III ст. до н.о. 

Сурож захопили греки. Тож початково Сурож був їлироруїі.мім міс¬ 

том, а не грецьким, як і Херсонес Таврійський (літонітіїнї Корсунь). 

У «Вслссовій книзі» назва Сурож теж сприіїма«ться як -Сонячне міс¬ 

то», а Сураж на Чернігівщині - різновид назви С.уро\. причому фо 
нетично ближчий до санскритської. «Велесоил книга- інаї і сіпонім 
сурожці. який разом з етнонімами скіфи, анти. рут н бчрут скла¬ 

дає сукупний етнонім кравенці. А кравенці - наГідаїиііпі.і (V-1X ст.) на 
сьогодні фіксація сучасного етноніма українці. Оскільки сам ет нонім 
кравенці й інші чотири етноніми, які складають його, означають -ко¬ 

ротші, бичичі.туричі», то таке саме значення мусить мані її ііаяилсу- 

рожці, інша назва яких - сугдейці. Це наштовхує на думку, що може 
бути й інше тлумачення назви Сурож - від санскр. су чрішч «прекрас¬ 

ний самець-бик», або, що одне й те саме «могутній самець-бик». Де 
санскр. вріїи «самець, бик, тур» на іранському і слов'янському грунті 
(через відпадіння початкового в) має. форми рош-рос-рус, що й відбп- 
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ли іранські імена Рустам і Руслам і давні назви Русь, Рось, Росава, Рос- 

ька (інша назва - Самець) та етноніми руси, русичі. У такому разі ет¬ 

нонім сурожці, отже, сугдсйці справді означає «бичичі, туричі» й ціл¬ 

ком узгоджується з іншими чотирма етнонімами сукупного етноніма 
кравенці-українці. 

Суратха «Прекрасна колісниця» - поширене чоловіче ім’я, яке 
мали, зокрема, цар із династії Иуру. цар країни Трігарги, син Друпа- 

ди - царя країни Панчали,синЛ^лядратхи, воїн-каурава. інші міфо¬ 

логічні й епічні персонажі. Су тут префікс, що надає основному слону 
(ратха «колісниця») вищої якості і перекладається як «добрий, чудо¬ 

вий, винятковий, неперевершений», нні відбитий в українських іме¬ 

нах Севір і Сидір, назві Суши та етнонімі сівсри. 

Сураштра - добре відома давньоіндійській історії країна в 
північно-західній Індії, входила до складу Гуджарраіитри (Ґуджара- 

ту), нині частина штату Гуджарат. У буддійських джерелах назва її 
- Сураттха, Суратта, з якого згодом постало Сурит, де рат - за¬ 

лишок первісного раштра-ратта. Назву складають су+раштра, де 
раштра “країна, держава", су - префікс, який посилює значення осно¬ 

вного слова (раштра), відбитого в козацьких прізвищах Розтропа, 

Розіирипа, Ростру хан, Лаштабида, Лаштабедш. Лаштабега, Лашта- 

бека. Тобто Сураштра означає “Добра держава" “Праведна країна". 

Найцікавіше те. що Сураштра виявляється семантичним двійником 
назви Україна, якщо зважити, що індійському префіксу су відпові¬ 

дає іранське ху-гу. Тоді назви Су-раштра і Гу-країна мають однакову 
структуру й значення, бо перші компоненти в них тотожні етимоло¬ 

гічно (походженням і значенням), а другі - семантично, значеннєво. 

Між Сураш грою і Україною простежуються й інші прикметні зв'язки. 

Основна людність Ґуджарату й Сураштри - /уджари, нині /уджарат- 

ці, батько індійської незалежності - Махатма Ґанді якраз виходець із 
гуджарів-гуджаратців, він - /уджарин. А гуджари співвідносяться з 
літописними хозарами, які залишили в українській історії помітний 
слід. Сураштрою часів “Махабгарати" правили ядави, тотожні літо¬ 

писним ятнягам, а ядави - плем'я Крішни-Чорнобога і його старшого 
брата Баладеви-Білобога - імена обох рясно відбиті в запорозьких ко¬ 

заків і сучасних українців. Дружиною Баладсви була су раштрійська, 

тобто гу-краінська царівна Реваті, брата якої звали Рсват, а діда - Ре¬ 

ва. Українці ж мають прізвища Рева, Реут, Рсвут, Ревутенко, Ревуць- 

кий і багато інших - лише «Реєстр» 1649 р. засвідчує понад 40 різно¬ 

видів подібних козацьких прізвищ. 

Сустута «Винятково славлений-шанований» - чоловіче ім'я, 

340 



яке. зокрема, мали царі й царевичі в епосі. Ім’я складають су+стута, 

де стута «славлений, шанований», а су - префікс, що надає основно¬ 

му слову вищого ступеня якості і в різних контекстах означає «добрий, 

славний, видатний, великий, дужий, могутній». Він тотожний префік¬ 

сові ві, що його ми бачимо в польській назві Вістула (назва Вісли в 
латинських джерелах) й українській Вьстугма (давня фіксація назви 
Стугна). Тому санскр. Сустута має і форму Вістута, як санскр. Суш- 

равас має і форму Вішравас «Преславний», які тотожні слов’янським 
Ссспав і Віслав\ жіночий варіант останнього має сучасна польська по¬ 

етеса й Нобелівська лауреатка Віслава ІНимборська. В Україні основа 
сту-стае відбита в етнонімі ставами, тотожному етноніму слов’яни, у 
річкових назвах Стубла, Стуга-Стугна-Стужиця й Ствига, в україн¬ 

ських прізвищах Ставній, Ставмшчук, Ставицький. 

Сушравас «Преславний», «ІІреслав» - чоловіче ім’я, яке скла¬ 

дають санскр. су+шравас, де су - префікс, що посилює значення осно¬ 

вного слова, відбите в українській мові як се-си-сі. А шравас тотож¬ 

не українському слава. Прямий слов'янський відповідник індійсько¬ 

го імені Сушравас-Сушрав - Ссслав, яке теж означає «Преславний», 

«Прослав». Ссслав - семантичний двійник слов’янських імен Богус- 

лав, Борислав, Вклав. Переяслав. Болсслав, В’ячсслав, де перші чотири 
мають своїх індійських двійників - Вагушравас, Бгурішравас, Вішра¬ 

вас і Пар’яшравас. Синоніми імені Сушравас - Сукірті та Суяіиас, де 
яишс споріднене з давньоукр. яса «слава», 

Суяшас «Преславна». «Преслава» - ім’я дружини царя Діво- 

даси, згадуваного ще у ведах, яке складають санскр. су+яшас, де су - 

префікс, що надає основному слову (миіас) вищої якості, а яшас «сла¬ 

ва», тотожне давньоукр. яса «слава». Цар Діводаса у ведах - батько 
знаменитого царя Судаса, ім’я якого тотожне сучасному українсько¬ 

му прізвищу Судас (похідне - Сдасюк). € і чоловіче ім’я Суяшас «Пре¬ 

славний», «Преслав», його, зокрема, мав у пуранах царевич. Семан¬ 

тичні двійники імені Суяшас - Сушравас і Сукірті. 



Тактики (хіііді Такшак) “Тесляр" - » індійській міфології боже¬ 

ственний тесля, будівничий, архітектор богів, ім’я якого у ведах - Таа- 

штир Творець", відбите у ’Велссоній книзі” як Тваоппр. Такшак .«на 
ли сина Лакінмана і його дружини Урміли, ім'я якої перегукується а 
ім’ям Уміла у матері Рюрика; Лакніман (латис. Лаіїмои) - брат цареви¬ 

ча Рами по батькові (матері в них різні). Ім’я Такшак мають персона¬ 

жі індійської міфології та епосу, зокрема, божество - дарувач дощу та 
цар зміїв, що живе при дворі Ііаруїш - бога морів і водних просторії» 

і один із восьми «міїв, які прикрашають нбрання ІІІіии (змії пов’язані 
з дощем і родючістю). Ім’я Таксах (7а(ик/<) мав скіфський цар і во¬ 

єначальник. ватажок одного з трьох загонів скіфського війська, які 
протистояли навалі перського царя Дарія у Північне Причорномор’я 
(інші ватажки - Ідашшірс і Скопасис). Іраніст ^.І.Лбасн тлумачить 
ім’я Таксах як -«Прудкий олень-, але насправді воно споріднене з сан¬ 

скритською дієслівною основою такт «тесати, стругати, виготовля¬ 

ти. надавати форми-. 

Тапаті - дочка Сонця, мати легендарного царя Куру, родона¬ 

чальника племені куру, в епосі - каурави-каврааи. Ім'я тотожне іме¬ 

ні скіфської богині Табіті в Геродота - богині сімейного огнища, якій 
відповідають грецька Гсстія і латинська Веста. Воно сходить до сан¬ 

скритської дієслівної основи тап «нагріватися, горіти, палати, топити 
(в печі)», з якою споріднені укр. тато, теплий, топати «палити-. За¬ 

значимо принагідно, що саме скіфи очолюють перелік п’яти племен в 
сукупному етнонімі кравеиці «коротші, бичичі- - давній формі сучас¬ 

ного етноніма у країн ці. з яким споріднене інд. каурава-каправа. При¬ 

кметно й тс, що нащадки Тапаті означуються як тапатья «тапатині-. 

«сини Тапаті-. що г безперечним відлунням матріархальних часів. 

Тваиїтар (Гмиїтрі) «Творець», досл. «Тесля» - давнє ведійське 
божество, належне до старшого покоління богів, так* знаних асурів. 
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Має безпосередній стосунок до вогню, особливо до священного хміль¬ 

ного напою соми, найпершим хранителеч яко; він і був. Відтіснений 
Індрою з панівної позиції, у пантеоні «Рігведи» він уже займає під¬ 

легле становище божественного майстра-тсслі, який витесує-виточує 
для Індри його грізну булаву-ваджру. для Брихаснаті - бойову соки¬ 

ру. для амргги - чашу. Сином Тваїнтара у ведах вважається триголо¬ 

вий змін Віштіруті «Всеформнші». інакше Тріиіірис «Триголом», яко¬ 

го вбив Індра. Деякі міфи мовлять, що Твлнтар і створив могутньо¬ 

го змія Врітру. аби покарати Індру за смерть сина. Тваштар уподібню¬ 

ється до Гефеста чи Вулкана античної міфології, у «Вслесовіи книзі» 

він - Тваоиир. Бослорські написи подають цілі списки переможців 
змагань на честь Гефеста, серед яких до десятка імен Сінд, Сіпдок. Сій- 
Оси. які відбивають етнічну належність їхніх носіїв до сіндів-індін. В 
епосі Гваштарові тотожний Вішвакарман «Творецьсвіту», зодчий бо¬ 

гів. Синонім - Такшака. 

Томара «Томари»,« Списники» - раджпутський рід, з нього по¬ 

ходили царі, які в У1І-Х1І сг. правили в Делі. Має своїх кровних ро¬ 

дичів в Україні - український шляхетський рід половецького похо¬ 

дження Томари, який дав Україні мужніх козаків, кошових отаманів 
і козацьких полковників, дипломатів і навіть сенатора й київською 
градоначальника. З половецьких Іомарів походила Гурандухт - дру¬ 

жина грузинського царя Давида Будівничого (1073-1125) і прабабу¬ 

ся знаменитої грузинської цариці Тамари (Тамар), ім’я якої і відбило 
приналежність до цього половецького роду. Гурандухт - сестра поло¬ 

вецького князя Кончака, вона - тітка Кончаківии, невістки Новгород- 

сіверською князя Ігоря. Іож і Кончамвна - томарчанка, а сам Ігор на 
три чверті половчанин. У полтавських поміщиків Томарів певний час 
жив і навчав їхніх дітей Григорій Сковорода. У Чернігівському пошті 
було село Томарівка, у Переяславському - хутір Гамарин і село Тама- 

рівка(Томарівка), яке належало Кирилові Розумовському (1728-1803). 

останньому гетьманові Лівобережної України (1750-1764). Сучасні 
українці мають прізвища Тамар. Томара, Томарко, Томурко, Томарчук, 

іомаренко, Томарчснко (іноді з першим а або у замість о). Командир 
взводу Томарді А/.М. у серпні 1919 р. боронив Ьровари від дсиікін- 

ців. Хоча вважається, що половці тюркомовні, але тюркські мови на¬ 

зву Томара задовільно не пояснюють. Зате в санскриті томара озна¬ 

чає “спис” тобто томари - цс «списники», «озброє ні списами». Чоло¬ 

віче воїнське ім'я Томар «Списник» означує [Ніну - витязя в тигровій 
шкурі, а жіноче ім’я Томара «Списнмця» - його войовничу дружину. 

Поклоніння обом рясно відбите в українських прізвищах і назвах. 
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Томарадгара «Списник» - чоловіче воїнське ім’я, яке склада¬ 

ють санскр. томара+дгара, де томара - «спис», дгара - «держець», 

споріднене з укр. держати. Санскр. томара «спис» дало назву знаме¬ 

нитому раджпутському роду - Томари. Томара також - імена ІІІіви та 
його дружини Дурги-Деві, тлумачені відповідно «Списник» і «Спис- 

ниця». В Індії Дурга-Деві зображається з різноманітною зброєю в де¬ 

сятьох руках, що символізує захист 10 сторін світу (8 сторін світу, 

верх і низ). В одній із рук - тризубець, ще в одній спис. Зображається 
богиня і дворукою, лише зі списом - саме такі й зображення властиві 
херсонеським монетам ІІІ-ІІ ст. до н.с., а вона була покровителькою і 
захисницею Херсонесе Таврійського, літописного Корсуня. 

Трасадасью «Перед ким трусяться вороги» - ім'я царя Соняч¬ 

ної династії, син царя Пурукутси, якого приписи радять згадувати у 
вранішніх молитвах. Утворене з санскр. траса*даськ>, де дасью - во¬ 

рожі богам-дсвам демони, яких долають Індра й Аґііі, а траса схо¬ 

дить до санскритської дієслівної основи трас «тремтіти, боятися», 

спорідненої з укр. труситися, трястися. 

трета «трійця» - сукупне означення трьох священних, так 
званих ведійських вогнів у давніх текстах, які мають назви ахаванім 
- священний вогонь, запалюваний для жертвоприносин; /архапатья 
- хатній вогонь, дакшінагні «південний вогонь», розміщуваний біля 
південного входу в святилище. Давніші тексти називають 5 священ¬ 

них вогнів. Добутий тертям вогонь спершу несуть до круглого під¬ 

вищення (або круглого заглиблення) на захід від вівтаря - тут запа¬ 

люється родинне вогнище /архапатья - на ньому готуються жертов¬ 

ні страви для людей, його глава родини має підтримувати упродовж 
всього життя й передати сину. Жарини від ґархапатьі переносять до 
напівкруглого підвищення або ямки для дакшіна/ні «південного вог¬ 

ню». Третій вогонь, ахаванія, на якому готуються жертовні страви 
для богів, запалюється східніше вівтаря, на квадратному підвищен¬ 

ні (чи в квадратній ямці); жарини для нього беруться від дакшіна/- 

ні - південного вогню, на якому готують страви для предків. Це і є 
три ведійські вогні. Отже: кругле підвищення (заглиблення) на захід 
від вівтаря - /архапатья, напівкругле підвищення або заглиблення 
на південь від вівтаря - дакшіна/ні. квадратне підвищення чи загли¬ 

блення на схід від вівтаря - ахаванія. Тобто сторонам захід південь- 

схід відповідають копо-півкопо-квадрат. 

Тріакша (Тр'якша») Триокий» - ім'я-епітет Шіви, який мав на 
лобі третє око. яким міг спалити соіг, ним. зокрема, він спопелив бо¬ 

га кохання Каму, коли той пустив у нього одну з п’яти своїх квіткових 
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любовних сгріл і перебив його відлюдницьке зосередження. Ім'я тво¬ 

рять саискр. трі+акша, де трі - «З», акта - -око». Інші імена Шіви 
цього значення: Тр'ямбака, Трічакшус. Тріпочана. Трінаяна. Трінстра. 

тріварга «три цінності» - три основні фактори або три цілі, до 
яких, за філософсько-етичними уявленнями індійців, має прагнути 
в житті людина. Термін складають саискр. трі+вар/а. де трі - «три», 

вар/а - «клас, різновид, цінність». Ці три цінності: віра-закон-дгдрма 
- служіння релігії, науці або громаді, вигода-артхо - накопичення 
багатства й матеріальних цінностей, кохання-клми - прагнення чут¬ 

тєвих насолод. Ці три фактори мають перебувати в цілковитій рівно¬ 

вазі. проте один із них має бути провідним. Так. за «Махабгаратою». 

провідним є закон-дгарма, за «Артхашастрою» - користь-артха. за 
«Камасутрою» - кохання-кама. Дгар.му формують шастри - священ¬ 

ні книги стародавніх індійців, а їх знали предки сучасних українців, 
про що свідчить Херсонська присяга, у якій руси-таври. жителі Хер¬ 

сонесе Таврійського, літописного Корсуня. звідки н X ст. прийшло 
християнство до Києва, клянуться у III ст. до н.е. оберігати састср 
від еллінів і варварів. Дгарма - ведійська арта-ріта, з якою спорід¬ 

нені укр. лад і назва Артанія, яка означує одну з трьох частин Киє- 

воруської держави. На дгармі-арті тримається упорядкований, спра¬ 

ведливий і праведний світ, його моральні й етичні норми. Вищий ви¬ 

яв дгарми - держава, яка сповідує, покріплює і захищає її. Інд. дгар¬ 

ма й укр. держава - споріднені, у них спільна основа дгар «держати, 

тримати». Дгарму-арту уособлює бик-тур - втілення досконалої кра¬ 

си, нездоланної могутності й божественності, він, за ведами, тримає 
небо, землю і повітряний простір між ними. Як на опорах тримається 
міст, так і світ тримається на бикові-дгармі, а мостова опора в укра¬ 

їнській мові - бик. Історія Трипілля проходить під знаком Вика, тож 
трипільці знали дгарму-арту. закон, лад. А країна, де поклонялися 
бикові-туру, вважалася прапедиою і чеснотливою. Україна на давніх 
астрогеографічних картах розміщена під знаком Тельця-Тауруса, тоб¬ 

то Бика-Тура. Тож давні українці добре знали дгарму. А саискр. ка- 

ма «любов, кохання» відбите в імені Камасарія. яке мали дві боспор- 

ські цариці IV і II ст. до н.е. Тож і поняття кама знали на теренах Дав¬ 

ньої України. 

трівар/а «три різновиди» - три категорії людей: друг, ворог і 
той, хто найдужчий. Термін складають санскр. трі* вар/а, де трі - « 

три», варга - «стан, верства, клас, розряд, група», воно відбите в скіф¬ 

ському терміні /аувар/а. у Геродота /еор/ой. яким він означує певну 
частину скіфського суспільства і яке тлумачили як скіфи-зсмпероби. 



Дослідників постійно дивувало, що є скнри-ісмясроби й скіфи-орач і. 
протиставлювані одні одним, хоч у грецькій мові $еог$оі і агоісгої - 

синоніми й відбивають однаковий господарський уклад. Але на¬ 

справді скіфи-усогдоі не господарська характеристика, а адаптація 
місцевої, скіфської назви /аувар/а, аналогічного іншій скіфськії! на¬ 

зві - хаумавар/а. засвідченій у давньоперських клинописних текстах. 

Ґаувар/а-гсоргоїі тотожне санскр. /о*иір/а-/чувар/а, яке означає «пер¬ 

ства бичичів-туричів», тобто «верства воїнів», оскільки поняття хо¬ 

робріш воїн і бик у давніх уявленнях ототожнювані й взаємозамін¬ 

ні. Індоіран. /ау-/о-/у означає «самець, бик», тому й /аувар/а означає 
«верства бичичів». Індоіран. /ау «бик. корова» греки сприйняли як 
своє/то «земля», але індоіран. /о-/у-/ау теж має значення «земля» - у 
давніх уявленнях корова й земля ототожнювалися, вони обидві вва¬ 

жалися годувальницями людей. Тож Іородотоиі скіфи-гсоргїі ніякі не 
скіфи-землероби, нони скіфи-кшатрії - воїнська верства в скіфсько¬ 

му суспільстві, а скіфи-хаумавар/а - жрецька. А що скіфи знали поділ 
суспільства на чотири стани, засвідчу»: гой же Ісродот, коли перепові¬ 

дає: скіфську легенду про 4 магічні дари, що впали з неба й далися до 
рук наймолодшому з трьох братів - Колаксаєві. 

тріведа «три веди» - сукупне означення трьох иайраиіших у 
часі вед - «Рігвсди». «Спмаисди» і «Яджурнсди»; четверта. «Атхарва- 

педа», долучилася потім, через що постав термін натур вед а «чоти¬ 

ри веди». Термін утворюють санскр. трі+ьсда, де трі - «три», веда 
«знання, відання, наука», від дієслівної основи «ід-вед «відати, знати», 

від якої в українській та індійських мовах постала величезна кіль¬ 

кість слів. «Велесова книга» зберегла це унікальне й винятково важ¬ 

ливе для вітчизняної історії слово тривіди, якому тотожне санскр. 

тріведа. А це незаперечно засвідчує, що давні українці знали веди. В 
той же час тривіди своєрідний часовий індикатор, бо засвідчує: дав¬ 

ньоукраїнська пам'ятка пише про часи, коли давні індійці та укра¬ 

їнці знали лише гри канонічні веди, а не чотири, як пізніше. Тобто 
термін тривіди-тріведа відбиває надзвичайно давні, іще всдійсько- 

кімерійсько-тріїпільські часи. Високостагусне прізвище Трівсді «Три- 

ведний» постало з означення людини, яка досконально знала три ве¬ 

ди. що засвідчувало її високу вченість. 

Тріврішан «Трибик», «Тривіл» - чоловіче ім'я, його мав син ца¬ 

ря Трідганвана «Трилукого» і батько Граияруни. який, у свою чергу, 

був батьком царя 'Грішліку, який за життя схотів потрапити на не¬ 

бо. але боги скинули його звідти і він завис між небом і землею. Ім'я 
складають санскр. триврішан. де трі - «три», врішан - «самець, бик; 



жеребець-. Саме з сапскр. гіршій (хшді вріш) «самець, бик» спорід¬ 

нене ім’я Впсс-Вспес, етнонімії русь. руси. русичі й русини, назви Русь, 

Рись, Расова, Роська, яка. до речі, мас і нашу Самець, терміни рисак, 

рись, лис, лошак, Із вріишн. яке мас і форму русин (початкове в мо¬ 

же відпадати), постало ім’я Русин, від якою утворені назви Русинів і 
Русинівка; за цим же зразком угворсні імена іранського походження 
Руспшм і Руслам. 

піріданда «трикий- - ііотрійіііін посох брахмана-відлюдника, 

який зрікся мирського світу і гримас и правій руці посох у він ляді 
з’єднаних разом трьох довгих київ. Символізує потрійний контроль 
- думкою, словом і дією. Термін утворений від сапскр. трі+даида, де 
мірі - «три», длнОи - «кий. палиця, посох, патериця, жезл, скипсгр». 

Ім'я Динди «Кий- у «Махабіараті» м.и цар. що правив країною Дай- 

дидгира, у «Рамаяні» Дандики - священний ліс. де жили славетні му¬ 

дреці й ревні відлюдники. Квітуче місто Дандики знають у Криму- 

Тавриці II та IV ст. Птолемей і Амміаи Млрцсллін. на Південному Ьузі 
і в Криму жили іидоарійці-оинДі/>/і -кпєдержці». «кияни-, які входи¬ 

ли до складу Боспорської держави і писемно засвідчуються упродовж 
тисячоліття, починаючи з V ст. до н е У запорізьких козаків “Реєстр" 

1649 року фіксує прізвища Динди и Диндспко. Семантична тотож¬ 

ність імен Данда й Кий, назв Дандики й Київ, етнонімів дамдарії і ки¬ 

яни підтверджують реальне існування слов'янського імені Кий і кня¬ 

зівський статус Кия, легендарною засновника Києва, які обгрунтову¬ 

ють і назву Київ, бо слово кий ще у XVIII ст. мало в українців значен¬ 

ня «жезл, скипсгр, булава-. 

трідаша «тридцять- - загальне означення кількості богів індій¬ 

ського пантеону. Термін складають сапскр. три дата, де трі - «три-, 

дата «десять; десятка». Тобто числівник трідаша дослівно означає 
«тричі по десять», причому спосіб творення його в санскриті такий 
самий, як і в давньоукраїнській мові - тридесять «ЗО». Із цим чис¬ 

лівником у санскриті існує низка імен на означення богів: Трідишсн- 

дра (трідаша «ЗО•+іпдра «цар-) «Цар тридцяти (богів)» - Індра, Трі- 

даиіеиівара (трідаша*ііиваріі «владика») «Владика тридцяти (богів)» 

- Індра, Шіва, Агні, Варуна і Яма. Трідишсшварі «Владичиця тридця¬ 

ти (богів)» - богиня-воітелька Дурга тощо. 

Трідганван «Трилукий» - цар Сонячної династії, дід Трі шапку, 

давнього мудреця і правителя Айодг’ї. який вирішив живим підняти¬ 

ся на небо, але був скинутий звідти богами й завис між небом і зем¬ 

лею, перетворившися на зірку. Термін складають сапскр. шрі+дгаїїван. 

де трі - «три», дгинвин - «лук». Санскр. трідганми сукупно означує 



три луки, які символізують владу, назва їх сама, дама, данда. 

Трідіва «Тринебесна» - річка н давній Індії, назву складають 
санскр. трі+діва, де трі - «три», діва - «небесний, божественний». На 
Чернігівщині € річка Диви, притока Ревни, а по всій Україні - числен¬ 

ні «дівині» й «дівочі» річкові назви. Трідіна також - третє, вище небо, 

яке ототожнюється з небесним рлем-сварґою. світлим світом, де пе¬ 

ребувають боги і владарює Іидра - цар богів і куди потрапляють зем¬ 

ні праведники й героїчно полеглі воїни. 

пірікона «трикутник» - давній символ, у різних варіаціях час¬ 

тий на численних трипільських пам'ятках. Уособював чоловіче й жі¬ 

ноче начало: трикутник вершиною вгору символізував чоловічу твор¬ 

чу силу, вершиною вниз - жіночу (санскр. ишкпіі). Накладання цих 
трикутників один на один тнорить шестикутник - неодмінний атри¬ 

бут і сучасних індійських весіль, що символізує єднання двох твор¬ 

чих енергій, які породжують нове життя. На щитах раджпушів - ін¬ 

дійських «козаків», які мовно й етнічно споріднені з українськими 
половцями й печенігами, зображався тризуб або трикутник верши¬ 

ною вгору, а на шаблях - трикутник вершиною вниз. Шаблю і індій¬ 

ському, і українському козакові, коли він вирушав у похід чи на би гну, 

мала подавати мати, дружина або кохана, бо шабля - своєрідне уосо¬ 

блення жіночої енергії; вважалося, що жіноча енергія, поєднана з чо¬ 

ловічою, робить воїна непереможним. Недарма в українських піснях 
і думах шабля - улюблена й віддана дружина. Термін утворений від 
санскр. трі*кома, де трі - «три», кома «кут; край». Синонім - трібгу- 

джа, досл. «три руки». 

тріпока «три світи» - згідно з традиційною індійською кос¬ 

мографією. розрізняються три світи: небо, або небесний рай-івар/а, 
земля - бгумі й підземний світ - потала. Термін складають санскр. 

трі+лока, де трі - «три», лока - «місце, край, країна, земля, світ», спо¬ 

ріднене з латин. Іосиі “місце", звідки й локальмий «місцевий», локалі¬ 

зувати «розміщувати, розташовувати». Різновиди терміна - траяло- 

ка і локатрая. Скіфи добре знали нсбо-сваргу, що засвідчують іме¬ 

на їхніх царів - Спаргапіт, тотожне індійському Свар/апаті «Воло¬ 

дар сварги», тобто «Індра», бо володарем неба-сварги був саме Індра, 
якому тотожний давньоукр. Псрум. Добре знали небо-сваргу й давні 
українці, що засвідчує «Велесова книга», де часто згадуються і свар- 

ґа, і Індра. Термін трілока активно творить високостатусні двооснов- 

ні імена, особливо на означення богів: Трілокатмам «Душа трьох сві¬ 

тів» - ІІІіва, Трілокачандра «Осявальник трьох світів» - Місяць, Трі- 

локанатха «Владика трьох світів» - Індра й Шіва. Трілокавіра «Герой 
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трьох світів» - буддійське божество. Тріюкеша «Владика трьох сві¬ 
тів». - НІіва. Вішну й Соице-Сур’я. Трілокінатха «Цар трьох світів» - 

Вішну, Трілокіджіт «Завойовник трьох світів». 
Трілокачандра «Осявальник трьох світів» - Місяць, ім'я-епітет 

складають санскр. трілока+чандра, де трілока - «трисвіт», чандра - 
«місяць», відбите в українських натвах і прізвищах як шандра; пріз¬ 

вище, село й річка Шандра засвідчені на Київщині, в Індії теж є річка 
Чандра. Взагалі санскр. чандра -місяць» винятково активне в творен¬ 

ні індійських імен і назв. 
Трімадгура «Трммедий» - чоловіче ім'я, яке складають санскр. 

інрі+мадгура, де трі означає «три», мадгура - «медовий», від санскр. 

мадгу «мед». 

інрімурті «триобраз. трилик- - в індійській міфології трійця 
богів, що уособлює повноту буття і космічного процесу, співвідносна 
з давньоукраїнською Тріїщсю-Трояном-Тріилавом. Термін складають 
санскр. трі+мурті, де трі - «три», мурчи - «обличчя, подоба, лик». 

Космічний процес мас три найважливіші стадії - виникнення світу, 
його існування й загибель, що здійснюються під егідою трьох верхо¬ 

вних боїів: Брахми - творця. Вішну - охоронця й Шіви - руйнівника 
світу. Вони втілюють єдність усіх космогонічних функцій і співвідно¬ 
сяться з тризубом-трішулою. у якому Ьрахма уособлює праве, Вішну - 

ліве, а Шіва - середнє вістря; останній іконографічно й зображається 
з тризубом. У філософському плані ці троє божеств розглядаються як 
втілення трьох гун (якостей): Врахма - раджас (активність, дієвість). 
Вішну - ечттва (врівноваженість, свідомість). Шіва - тамас (пасив¬ 
ність. інертність). Поклоніння цим трьом божествам, надто Вішну й 
Шіві. на різних рівнях (особливо в імено- й назвогворенні) рясно під¬ 

бите на теренах Давньої України. З основою Трохи в Україні зафіксо¬ 
вано три десятки топонімів і гідронімів. На Житомирщині є село Іро- 

яніа, там і річка Троянівка. Територія села була заселена ще в III тис. 

до н.е., тут знайдено цікаві керамічні статуетки. Назва пов'язується 
з іменем слов'янського язичницького божества Гроян, яке дослідни¬ 

ки вважають і венедським. Прикметно, що в селі засвідчене прізви¬ 
ще Бендер, споріднене з індійським чоловічим іменем Вандар, що схо¬ 

дить до санскритської дієслівної основи ванд «хвалити, славити, ве¬ 
личати». Тобто виходить, що укр. слав й ііід. ванд - семантичні двій¬ 

ники. а слов'яни (точніше, слов'яни) й венеди - семантично тотожні 
назви. Це засвідчує і «Вслесова книга»: «І се венеди осіли на землі, де 
суне Сурь (Соїще-Сур'я) спить вночі на златім ложі. І гам їхня земля. 

Се Сварог огцям казав про них, що то також брати наші суть у тому 



краї-. V -Слові о полку Ігоревім- є вираз земля Трояня. Назва з чис¬ 

лівниковою семантикою три може нести і;іею тріюх земель, терито¬ 

рій. кііязівсів. царств (пар. Тріполітанія. Троада. Троя). Годі Трояпь 
означатиме «Грицлрегво». що мас під собою реальний грунт, бо араб¬ 

ські автори на теренах Давньої України фіксують якраз три держав¬ 

ні утворення - Куячію. Слачію. Аршашю. Якщо виходити з літопис¬ 

ної легенди про Кия. Щека й Хорина, сукупним терміном Трояпь мо¬ 

гли означуватися землі (володіння, князівства, міста) саме цих трьох 
братів. А якщо виходиш з існування у давніх слов'ян божества - Тро- 

яп (Триглач), тотожного індійському Трімурті, то Трояпь означатиме 
й територію (князівство, царство), де ціанувалися ці божества, ряс¬ 

но відбиті в давніх і сучасних українських прізвищах і назвах. їх знає 
«Нелесопл книга». Трояпь може означати и «Тримісто», і тоді ця назва 
- семантичний двійник назви Трипілля. яке має двох своїх індійських 
двійників ( Гріпурп - міфічне місто й сучасний штат) і одного близь¬ 

косхідного - Тріполі (столиця Лінії). 
Трояп - старе русло Дніпра під Ііпшгородом на Київщині й по¬ 

тік на Іііано-Фраіікіпікиїїі. Є Ірояпка - річка в басейні Південного 1>у- 

іу. село на Кіровоградщині й гора на Сумщині. Ірояпічка - річка на 
Житомирщині п село на Полтавщині.. Троянське в колишньому Мир¬ 

городському новігі. На Київщині Пал Трояпіч і Троя піч Пал. під Киє¬ 

вом урочище Трояпочіпипа. у Кім ні Тростина - історична місцевість, 

а нині район Києва. Місцевість Трояп-Дуб є на Берестейщині, з нею 
пов'язана низка народних переказів (тут зароджувалась і перша со¬ 

тня УIIА). В українців побутують прізвища Трояп і Трояноаський. є 
рослини трояп. трилисник, пірой-зілля. Прикметно, що одяг жерця 
на статуетці, знайденій у шарах Хараппськоі культури (ІІІ-І1 тис. до 
н.е.), одночасній з Трипільською, всипаний трилисниками, що засвід- 

чуєсвященність рослини з трьома листками в індійців і праукраїнців 
з найдавніших часів. Назва споріднена із санскр. трая «потрійний, 

троїстий, тричленний», а також «трійка, трійця, тріада (предметів, 

божеств, міст, племен, вед)»; «Велссова книга» знає термін трипідч, 

якому тотожне санскр. тріведа «три веди». Що засвідчує: був най¬ 

давніший (ведійсько-кімерійсько-трипільськпй) період, коли пред¬ 

ки індійців та українців знали лише три веди, а не чотири, як пізні¬ 

ше. У річкових назвах Трояп може означувати місце, де зливаються 
або беруть початок три річки, що підтверджують індійські факти: на 
означення Ґанґи, священної ріки індійців, є назви Трідгара «Трипотіч- 

на», Тріеропш «Триджерельна», Тріпатха/а й Тріпашха/аміпі «Біжуча 
трьома шляхами. Трипутня» (санскр. патх й укр. путь тотожні). Три- 
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шулч/чн/ч «Три.іубиа Ганга- (санскр. трішчла «тризубець», ле іиулч 
«вістря», споріднене і укр. шило). Місце, ле зливаються три священ¬ 

ні індійські ріки - Ганга. Ямуна й Сараснаті. називається Трівсні «Три- 

косна. Яка має. іри коси». Засвідчені також давні річки Трідінч «Три* 

небна» іі І'ріиічику «Трисвятна». Щодо гір є: назви І'рікчкуд «Тривер¬ 

шинна» (також епітети Віиіну й Кріпиш) і Тршірпич «Трирога*. 

Тріпашхч/ч «Плинуча трьома шляхами». «Трнпотічна» - озна¬ 

чення священної І ліги, яка спершу текла на небесах, а тоді ІИіва. щоб 
запобігти руйнуванню землі, прийняв Гі потоки на себе, і нона, стіка¬ 

ючи по його іри іубцю. потекла трьома потоками, через що й інша її 
назва Тршіулііґччіч «Тризубцева Ганга». Назву складають санскр. іпрі 
«три»+тт«н «шлях, дорога», якому тотожні укр. путь та англ. раїН, 
а /я «іти. біті, текти, плинути», відбите в укр. дорогч. Синонім - Трі- 

пчпіха/чміпі. 
Тріпурч «Три місто» - міфічне місто з трьох фортець - золотої, 

срібної і залізної або обнесене трьома валами - золотим, срібним і за¬ 

лізним. що їх сбудував Мая - зодчий асурін. старших братів богів- 

девін. За испрапсдність і безвір’я його спонслин вогненною стрілою 
Шіна. У джерелах є- згадки про -потрійне місто», яким боги відгоро¬ 

дили місце для цожертвмн від зазіхань асурін; у ритуалі цьому мо¬ 

тиву відповідав трикратний обхід місця ножертвин з вогнем по колу 
за сонцем. У «Махабгараті» - три нсііристунні міста, які бог творець 
світу Брахма подарував асура.м за їхнє ревне подвижництво: залізне - 

на землі, срібне - в повітрі, золоте - на небесах. Зруйнувати його міг 
тільки ІІІіва, причому тільки однією стрілою, що він згодом і зробив, 

коли асури спробували відібрати у богів владу над світом і розв'язали 
з ними жорстоку війну. За унікальних астрономічних обставин - всі 
три міста, що доти, певно, рухалися як планет по різних орбітах, 
зблизились, а коли опинилися на одній лінії. їх усі три й пронизав (Лі¬ 

ва єдиною стрілою. У кам’яній і бронзовій скульптурі існує кілька ва¬ 

ріантів іконографічних зображень Н1нн\-Тріпурчнтчки «РуйначаТрі- 

пури». На земному рівні дія міфу традиційно прив’язується до міс¬ 

та Тріпурі (Деор) на річці Нармала в Центральній Індії. Назву Тріпу¬ 

рч (хінді Тріпур) складають санскр. ш/>/ «три♦ пур<і (хінді мур) «місто», 

первісно «укріплення, фортеця», відбите в українських назвах міст як 
міль (Бориспіль. Иишпіль, Вшипопіль. Коспюпіль. Тернопіль. Ямпіль). 

Інд. Тріпурч споріднене з укр. Трипілля, що його має нині село на Ки¬ 

ївщині біля гирла річки Ступні, на правому березі Дніпра, яке дало 
назву знаменитій Трипільській культурі і назву якого пояснюють як 
« Гри поля» або « Гри пілі (болота)». Назва Тріпурч має і форму Тріпур. 
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що співвідноситься з давнішою назвою Трипілля - Трепопь. У сучас¬ 

ній Індії є штат Тріпура. на Близькому Сході - місто Тріполі, ниніш¬ 

ня столиця Лівії, всі вони етимологічні двійники назви Трипілля, тоб¬ 

то їх назви мають спільне походження і однакове значення. З назвою 
Тріпура пов’язана низка імен Шіви. який у міфах постає руйнівни¬ 

ком Тріпури. Навіть одна упанішада має назву Тріпуропанішада, тоб¬ 

то Тріпурська упанішада, а упанішади - різновид ведійської літерату¬ 

ри, які тлумачать і роз’яснюють прихований зміст вед. 

Тріпура (наголошене а) «Тріпурська» - ім’я богині-воїтельки 
Дурги. дружини Шіви, інше ім’я якої - Діва-Деві «Богиня», відбите в 
численних «дівочих» і «дівиних» назвах по всій Україні. Санскр. де- 

ві «богиня» споріднене з укр. діва, дівчина, що відбиває високий соці¬ 

альний статус жінки у давнину й сходить до часів матріархату, вплив 
якого в українців відчутний і досі, особливо у весільному обряді, де 
основна роль відводиться матерям молодих. Усіма характеристиками 
давньоукраїнська Діва відповідає індійській Деві, святилища україн¬ 

ської Діви, як і індійської Деві, розташовувалися на високих пагор 
бах і гірських стрімчаках. У Кансві та Києві є Дівич-гори. у Сахнівці 
й Трипіллі -Дівочі гори. У Сахнівці знайдена скіфська золота пласти¬ 

на із зображенням Деві-Діви, а в центрі Дівочої гори в Трипіллі - піч- 

жертонник із 9-ма напівсферичними секціями. Поєднання числа «9» 

з «дівочою» назвою священної гори академік Борис Рибаков пов’язує 
з 9-ма місяцями вагітності, а давні богині родючості, пізніші хрис¬ 

тиянські Богородиці - непорочні діви. Канівська Дівич-гора спону¬ 

кає згадати, що іще одним ім'ям Діви-Деві в Індії є Канья - у санскри¬ 

ті теж «Діва», яке й відбите у назві Канів. Тйм більше що неподалік, 

у гирлі Росі, було літописне місто Родень, назва якого пов’язана з Ро¬ 

дом, а він тотожний ведійському Рудрі, який згодом став Шівою, то¬ 

му вони часто означуються як ІІІіва-Рудра. А якщо існувало місто Ро¬ 

день, то неподалік мусило бути й місто Дівень, Місто Діви-Каньї, Ка¬ 

нів. І навпаки, якщо існувало місто Діви-Каньї. то неподалік мусило 
бути й місто Рода, бо поклоніння Шіві-Рудрі невіддільне від покло¬ 

ніння Дсві-Діві. У Києві Діва-Дсві-Канья відома під іменем Мокоша 
(санскр. Махеші «Велика богиня»), чоловік якої - Влес-Велес. А ще од¬ 

не ім’я Шіви-Рудри - Вріш «Бик», якому тотожне давньоукр. Влес і 
яке пояснює, чому Шіва-Рудра-Вріш і Род-Влес-Велес - «скотії» бо¬ 

ги в своїх міфологіях. Отож ряснота «дівиних» і «дівочих» назв не¬ 

двозначно свідчить про глибоке й надзвичайно давнє шанування на 
теренах України Дсві-Діви-Каньї-Мокоші - богині-воїтельки, покро¬ 

вительки воїнів, матері міст руських, пізнішої козацької Покрови. А 
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Дівочій Дівич-сори зберегли надзвичайно давній, спільний для давніх 
українців та індійців культ жіночого божества, особливо виразний у 
Трипільській і Хараппській (Індській) культурах. Так що іще одне ім'я 
Деві-Діви-Каньї-Мокоші - Тріпура, яке означає Тріпурська, з повним 
правом можна замінити його повноцінним українським відповідни¬ 

ком - Трипільська. 

Тріпурагхна «Нищитель Тріпури» - ім'я-епітет Шіви, сходить 
до міфу, де Шіва спопеляє асурську столицю Тріпуру вогненною стрі¬ 

лою. Ім'я утворюють санскр. тріпура*/хна, де /хна «нищитель, руй- 

нач» утворене від санскритської дієслівної основи /хна «гнати, пере¬ 

слідувати, бити, розбивати, завдавати поразки, вбивати» (пор. англ. 

Ііипіег "мисливець''). З ними споріднені укр. спати і сон у прізвищі 
Вовкосон «Вовковбивця» (є і сучасне прізвище Вовкооой. засвідчене, 

зокрема, на Київщині), якому тотожне санскр. врікасаи «вовковбив¬ 

ця». де вріка. врік «вовк» (сюди ж. очевидно, стає і укр. вуркасан). На 
українському грунті прізвище Вовкосон має і варіант із переставлени¬ 

ми компонентами - Тонивовк. а також Убийвовк, Лупивовк, Дидавовк, 

Убийвовчснко, Убийконь. Убийконенко, Убийкобилснко, засвідчені в за¬ 

порозьких козаків і сучасних українців. Бог Індра у ведах має епітет 
Врітрасан «Убивця Врітри», який в іранців у формі Всретрасна став 
іменем божества перемоги, уособлення якого - вепр. Перемога Ін- 

дри над змієм Врітрою символізує перемогу світла над пітьмою, тепла 
над холодом, настання весни після зими, тобто прихід Нового року. Л 
Врітра як злий цар Ворот або Воротар добре відомий українському 
фольклору й народновесняній обрядовості. Синонімами до імені Грі- 

пура/хча й означеннями Шіви є Тртурахан. Тртурахара, І'ріпура/ха- 

ті, Тртура/хатін і Тртурасарта із тим самим значенням. 

Тріпураджіт «Переможець Тріпури» - ім'я-епітет Шіви, який 
завдав поразки асурам, знищивши їхню столицю Тріпуру. Ім’я скла¬ 

дають санскр. тріпура+джіт, де тріпура - «Тріпура», а джип - «пе¬ 

реможець, звитяжець», відбите як джида в козацькому імені Ранджи- 

да, яке тотожне індійському воїнському імені Ранджіт «Звитяжний у 
битві». До тієї ж дієслівної основи, що й джіт. сходить і санскр. джай 
«перемога; переможний», відбите у воїнському імені Аджай «Непере¬ 

можний», де а - заперечна частка із значенням «не. без». Імені Аджай 
тотожне укр. Нсчай. первісно Неджай. теж «Непереможний», що його, 

зокрема, мав славний козацький ватажок і соратник Богдана Хмель¬ 

ницького - Данило Нсчай. 

Тріпурамардана «Руйнівник Тріпури- - ім'я-епітет Шіви. ім'я 
складають санскр. тріпура*мардана. де тріпура - «Тріпура», марда- 
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на «розбивач, нищитель, губитель, убивця*, яке сходить до санскрит¬ 

ської дієслівної основи мард «-розбивати, розчавлювати, трощити, 

вбивати» і з якою споріднені укр. мерти, мертвий, мертвити (рос. 

умерщвлять) і мордувати (пор. іще санскр. мардітар та англ. типісг 
“убивця"). 

Тріпуранашана «Нищитель Тріпури» - ім’я-епітет Шіви, руй¬ 

нівника асурської столиці Тріпури-Триміста. Ім’я складають санскр. 

тріпура+нашана, де тріпура - «Тріпура», а нашана - «руйнівник», яке 
сходить до санскритської дієслівної основи наиїт «руйнувати, розби¬ 

вати» і з якою споріднені укр. нищити, нищитель, нищівний тощо. 

Тріпурантака «Прикінчувач Тріпури» - ім’я-епітет Шіви, руй¬ 

нівника асурської столиці Тріпури-Триміста. Ім'я складають санскр. 

тріпура+антака, де антака «прикінчувач» сходить до санскритської 
дієслівної основи ант «класти край, спричиняти смерть, призводи¬ 

ти до загибелі, губити». Від неї утворений іменник анта (хінді ант) 

«загибель, кінець, край, смерть», де значення «край» деякі дослідни¬ 

ки хибно ототожнюють зі словом країна й намагаються пов’язати з 
ним етнонім анти. Проте значення «країна» санскр. анта не має, то¬ 

му така прив'язка неправомірна. Етнонім анти насправді має зовсім 
інше походження і значення. Антів «Велесона книга» включає в збір¬ 

ний етнонім із п’яти племен - кравенці. який означає коровичі, бича¬ 

чі, туричі, як і чотири інші назви (скіфи, руси. боруси, сурожці). А кра¬ 

венці - не що інше як найдавніша (\МХ ст.) на сьогодні форма і фікса¬ 

ція сучасного етноніма українці. Тож і етнонім анти має означати те 
саме, тобто коровичі. бичичі, туричі. Візантійські автори зазначають, 

що анти іноді називають себе поляни, а етнонім поляни містить осно¬ 

ву пол, споріднену з інд. пал «охороняти, захищати, берегтти». Воїн н 
епосах багатьох народів не тільки захисник, оборонець, а й бик, тур, 

слова бик-тур і доблесний воїн в епосі і фольклорі часто-густо тотож¬ 

ні й взаємозамінні, що видно хоча 6 зі «Слова о полку Ігоревім», де 
яр-тур і буй-тур означують найвищу воїнську доблесть. Шумерське 
гуд. відзначають дослідники, у клинописних текстах майже втратило 
первісне значення «самець, бик. тур» і стало означати лише «могутній 
воїн, богатир, герой». Тож у такому разі й етнонім анти може означа¬ 

ти і відважні захисники-воіни. і бичичі-туричі. Підтверджує це існу¬ 

вання в іранських мовах іменника унт - «самець, бик». 

. Тріпурантакара - те саме, що й Тріпурантака (див.), тільки 
другий компонент тут - антакара дещо розширений, хоча означає те 
саме що й антака. тобто «прикінчувач. губитель, нищитель». Санскр. 

антакара (хінді антакар) складають компоненти анта+кара, де ан- 
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та «кінець, край», а кара сходить до дієслівної основи кар-крі «роби¬ 

ти, чинити». Тобто кар дослівно означає «робитель, чинитель», але в 
двооснованих іменах і термінах він став сприйматися як суфікс діяча, 
на зразок українського роб у словах хлібороб, землероб, винороб. 

Тріпурарі «Ворог Тріпури» - інше ім’я-епітет ІІІіви, руйнівни¬ 

ка, за міфами, асурської столиці Тріпури-Три міста. Ім'я складають 
санскр. тріпура+арі, де арі - «недруг», споріднене з укр. ворог. Сино¬ 

нім імені - Тріпурадрух, де друх теж означає «ворог, недруг, кривдник, 

шкідник». Воно теж означує Шіву і сходить до санскритської дієслів¬ 

ної основи друх «шкодити, ображати, кривдити, завдавати болю». Ще 
один синонім до цих імен - Тршурадвеша «Ненависник Тріпури», де 
санскр. двеша теж означає «ворог, недруг», утворене від санскритської 
основи двіш «ненавидіти, суперничати, вороже ставитись». А також 
Тріпурараті «Недружелюб Тріпури», де араті складають санскр. раті 
«добро, благо, прихильність» із заперечною часткою а - «не, без». 

Тріпурасундарі «Тріпурська красуня» - ім'яепітет Дурги-Деві, 
богині-воїтельки і дружини Шіви. ім'я якої у грецизованій формі Тір• 

гашао засвідчене в ареалі давньої Меотиди (нині Азовське море) іще 
в IV ст. до н.е., де його мала дружина сіндського царя Гекагея (Гека- 

та - інше ім’я Дурги-Деві). Ім'я складають санскр. тріпура й сундарі, 

де сундарі - «красуня, вродливиця». С жіночі імена Сундарі «Красу¬ 

ня» й Сундараваті «Вродливиця»; Сундараваті й річка в Індії, в назві 
якої ваті тотожне виця в українських назвах. € і чоловіче ім'я Сунда- 

ра (суч. Сундар) «Вродливий. Чарівний», яке, зокрема, означує Кріш- 

ну та бога кохання Каму, а імена і їх обох відбиті на теренах Украї¬ 

ни в прізвищах і назвах: ім'я Камасарія, зокрема, мали дві боспорські 
цариці IV і II ст. до н е. Та й ІІІіва має ім’я Сундарешвара «Владика 
краси». І Дурґа Деві-Діва. і Шіва Рудра іконоірафічно зображають¬ 

ся з тризубцями. Отож зважаючи на тотожність назв Тріпура-І'ртур і 
Трипілля-Треполь і на те, що Деві-Діва-Капья-Мокоша має ім'я епітет 
Тріпурська, цілком правомірно буде й іще одне її імя-епігет Тріпу¬ 

расундарі «Тріпурська красуня» передати повноцінним українським 
відповідником - «Трипільська красуня». 

Тріиіанку «Третьонсбний» - за міфом, могутній земний цар, 

який так загордився своєю силою і владою, що надумав за життя під¬ 

нестися на небо, але через нсправедність і пихатість боги його ски¬ 

нули звідти й він завис між небом і землею, ставши сузір'ям (євро¬ 

пейський Південний Хрест). Ім'я складають санскр. трі «три» і шайку 
«небо»; прикметно, що і в етруській мові сапку - теж «небо». 

трішула «тризуб- - емблема й атрибут бога Шіви-Рудри та йо- 



го войовничої дружини Діви-Деві-Дурги, одного з трійці (трімурті) 
верховних індуїстських богів (інші два - Брахма й Вішну). відбиває 
його троїсту функцію бога, що творить, охороняє і руйнує світ. Не- 

зрідка тризубець розміщується на вершечках шіваїстських святилищ, 

у різних школах символіка тризубця тлумачиться по-різному: уосо¬ 

блює творення, захищення і руйнування світу, владу над трьома сві¬ 

тами - небом, землею і потойбічним світом. За давніми уявленнями, 

тризуб - символ безмежної влади і всемогутнього владики, він заспо¬ 

коює і погамовує світові, космічні сили, але й розбурхує їх. зроджує 
бурю, творить новий світ. Знаменита індуїстська трійця богів - Брах¬ 

ма. Вішну й Шіва уособлює тризуб, де кожен має своє вістря: Брахма. 

творець світу - праве. Вішну. охоронець світу - ліве. Шіва. руйнівник 
старого й водночас творець нового світу - середнє; саме він і його 
войовнича дружина іконографічно зображаються з тризубцем. Цим 
трьом божествам, як засвідчують численні дані, здавна поклоняли¬ 

ся на теренах Давньої України. Тризуб відомий багатьом стародавнім 
народам, серед них скіфам і слов'янам. Гербом легендарної Лтлантиди 
був тризуб ш/»ідемт. верховне божество її - Посейдон зображався з 
тризубцем, як і римський Нептун та етруський Нетун. Слово утворе¬ 

не з санскр. трі+шулч, де пірі - -три- й шула -вістря», якому тотожне 
укр. шило. Тож санскр. тріиіула дослівно означає «тривістря». Імена- 

епітети ІІІіви: ІІІуліп і Трішулін -Тризубник». Трпиулапкп -Прикмет¬ 

ний тризубом», Тріиіулахастп й Трішуяаиачі «З тризубом у руці», а 
його дружини Дурґи - Шулімі й Трішуліш «Тризубниця». Синоніми: 

трішікха, тршіірша. 

Трішупаганга «Тризубиа Ґанга» - річка в Індії, назва 
пов’язується зі священною Ґангою. яка спершу текла на небесах, а го¬ 

ді зійшла на землю. Шіва прийняв її могутні потоки на себе, і вона, 

стікаючи по тризубцю, розділилася на три потоки. Назву складають 
санскр. пірішула+/ан/а, де трішулч - «тризуб», /ан/а - -Ганга (ріка)». 

Трішулін «Тризубник» - ім'я-епітет Шіви. складають санскр. 

гррі+гнула+іи, де трі «три», шула «вістря», їм - суфікс приналежності 
до чогось чи наділеності чимось, тотожний нн в українських прізви¬ 

щах і назвах. Із санскр. шула споріднене укр. шило, тож і трішулч до¬ 

слівно «тришило», «тривістри». Позаяк санскр. шула й укр. шило то¬ 

тожні і маємо закономірний перехід / в и. то інд. Шулім, яке теж озна¬ 

чає «Тризубник». «Наділений тризубом», відповідатиме українському 
Шипім, а індійське Трішулін - українському Трииіилім. В українців по¬ 

бутує і прізвище Тризуб. 

Тхішипа - столиця Нижнього Силу, нині місто Татпш в ГІа- 
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кистані. У нижній течії Інду-Сінду (історична Індія) поряд із сіндами- 

індами жили й тхатти. А боспорські написи IV ст. до н.е. із Сінди- 

ки біля Боспору Кімерійського (Керченська протока) знають індоа- 

рійське плем’я татеї-фатеї, на Північному Кавказі с народність та¬ 

ти. У світлі цього привертає увагу назва Тетив, що її має райцентр на 
Київщині, розташований на річці Роська. Назву Тетіїв народні пере¬ 

кази пов’язують з половецьким князем Тетісм - його згадують літо¬ 

писи під 1185 р. Позаяк найновіші дослідження показали, що полов¬ 

ці не тюркська, а індоарійська людність, що вони споріднені з радж- 

путами - індійськими «козаками», то правомірно буде виснувати, що 
український Тетіїв має прямий стосунок до своїх індійських роди¬ 

чів. Це підтверджують і інші факти. На Тетіївщині є село Одайтль, 

яке має в Індії свого прямого двійника - раджпутське місто Удайпур; 

піль і пур в обох назвах тотожні й означають «місто», первісно «укрі¬ 

плення, фортеця-. У раджпутів побутує ім'я Удай, в Індії є Удай/ірі 
«Удай-гора», а в Україні - Удай-ріка. Тетіїв і Одайпіль свого часу 6у 
ли володіннями української шляхти половецького походження, тож 
пов’язування назви Тетив з половецьким князем Тетіем має історич¬ 

не підгрунтя. 



Удайпур - місто в Раджастхані, країні войовничих раджпутів. 

індійських «козаків», що виявляють мовну й етнічну спорідненість 
з українськими половцями й печенігами. Назву складають санскр. 

удай тур, де удай - «сходження, підйом, піднесення», пур - «місто» 

(первісно «фортеця»), з яким споріднене укр. пінь у назвах Бориспіль, 

Вшитті, Костотль, Тернопіль, Ямпіль. Інд. Удайпур споріднене з укр. 

Одайпіпь - село на Київщині біля Тараїці. яким колись володіла укра¬ 

їнська шляхта половецького походження. У Раджастхані є і місто Та- 

ра/арх «Зірка фортеця» - двійник назви Тираща. В Україні є Удай- 

ріка, у Раджастхані - Удай-/ірі «Удай-гора». У раджпутів побутує ім’я 
Удай, батька Шакти. засновника славного раджпутського роду ІІІак- 

тавотів, звали Удай Сіііх. Ім’я Удай індійські дослідники тлумачать 
як «Сонце, що сходить», а назву Удай-гірі як «Гора, з-за якої сходить 
сонце». Проте назву Удай-ріка цілком можна пов’язати і з санскр. уда, 

удака «вода» і тоді Удай означатиме «Повновода». 

Удаканья «Водна діва» - ім’я-епітет Лакшмі, дружини Вішну, 

богині щастя, багатства й сімейної злагоди, якій тотожні балтійська 
Лайме, слов’янська Лада й грецька Афродіта. Грецька Афродіта по¬ 

стала з морської піни, а Лакшмі - з Молочного океану. Ім’я склада¬ 

ють санскр. уда+канья, де уда - «вода*, канья - «дівчина-незайманка. 

діва», відбите в назві Канів, де є Дівич-гора. За цс промовляє і літо¬ 

писний Родснь у гирлі Росі неподалік, назва якого пов’язана з Родом, 

якому тотожний індійський Рудра-Шіва. дружиною якого і є богиня- 

воїтелька Діва-Деві-Канья. І якщо існувало місто Родснь. то поруч 
мусило бути й місто Місто Діви-Каньї, Канів, Дівень, бо поклонін¬ 

ня Рудрі-ІІІіві невіддільне від поклоніння Деві-Діві. одне з імен якої 
- Канья «Діва*. Деві-Діва й досі шанується в Індії як цнотлива, непо- 
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рочна дівчина - канья, це слово входить у весільні терміни, де означає 
«наречена». ІЦо нагадує про куницю - дівчину-сватанку в українсько¬ 

му ритуалі сватання. 

Удасута «Народжена з води» - ім'я-епітет Лакшмі. дружини 
Вішну, тотожної балтійській Лаймс, слов'янській Ладі й грецькій Аф- 

родіті. Ім'я творять санскр. уда+сута, де уда - «вода», сута - «наро¬ 

джена; дочка», від санскритської дієслівної основи су «народжувати; 

народжуватися», з якої утворене й санскр. сунута укр. син. Як грець¬ 

ка Афродіта постала з білопінних морських вод, так і індійська Лак- 

іимі постала з Молочного океану, коли боги та їхні старші брати- 

асури сколочували його, аби повернути втрачені під час потопу скар¬ 

би; щойно виринувши, вона одразу пригорнулася до грудей Вішну і 
стала його дружиною. Удасута також - інша назва Двараки, столиці- 

острова Крішни, яка після його смерті пішла під воду; за підрахунка¬ 

ми індійських вчених, це сталося 3102 р. до н е., після чого почалася 
так звана капію/а - сучасний період. 

Удаявіра “Дедалі дужчий богатир" - чоловіче воїнське ім'я, яке 
творять санскр. удая+віра, де удая - “підйом, більшання, зростання*’, 

“блиск, велич", а віра - «воїн, богатир, герой», у формах вір та бир ряс¬ 

но відбите в козацьких і сучасних українських прізвищах. Побутує 
і ім'я Удая, Удай, яке в двооосновних іменах виступає першим ком¬ 

понентом; Удаядітья «Сонце, що сходить», «Вранішнє сонце», Удая- 

тун/а «Цар гір», Удаїн «Той. що сходить», «Сходник» - Вішну, Удая- 

на «Величний» - цар. популярний герой фольклорних і літературних 
творів. Його мав відомий в індійський історії раджпутський князь 
Удай Сінх. що правив у князівстві Мевар. Він звів столицю і назвав її 
Удайпур «Місто Удая», у зв'язку з чим привертає увагу назва Одайпть 
на Київщині (Тетіївський р-н), де маємо й інші топонімні та гідронім- 

ні сходження з Раджастханом і раджпутами. Індійська міфологія знає 
Удайиірі «Гору сходу (сонця)» - з-за неї нібито щоранку встає сонце. В 
Україні є Удай-ріка. Тут могли змішатися два фонетично близькі сан¬ 

скритські слова: удая «піднесення, зростання» і уда-удака-удан “вода”, 

яке й відбите в назві української річки. 

Упаварша "Менший Варта". “Підварша" - молодший брат Вар¬ 

ти й син Шанкарисваміна. автора філософської школи міманса. Ім'я 
складають санскр. упа+варгиа. де варила - ім’я,упа - "менший, молод¬ 

ший". якому тотожне укр. па в словах падчерка, пасинок, пахопок, па¬ 

рубок. Так, ім’я Упендра (упа+індра) “Менший Індра", досл. "Підіндра" 

означує Вішну. Тобто упа-па в українській мові гередається й через 
під: підгопосок, підбрехач, підсвинок тощо. 
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Ура/абгушана -Прикрашений зміями- - ім'я-епітет Шіви. яке 
складають санскр. уріиа+бгуїиана. де ура/а - «змія; плазун-, бгушача 
- «прикраса, окраса-, дуже активний компонент в індійському іме- 

нотворенні. Послом Індії в незалежній Україні свою масу був Відьяб- 

гушан Соні, в імені якого й наявне бгушан «окраса-, а саме ім'я озна¬ 

чає «Окраса знань-, «Мудрий». Прикметно, шо резиденція індійсько¬ 

го посла в Києві міститься неподалік пам'ятника Ярославу Мудрому, 

біля Золотих Воріт. А прізвище Сомі й означає Золотий. 

Ура/апура (Ура/апур) «Змійопіль» - місто на південному бе¬ 

резі річки Кавері. згадується в «Раґхувамші» - епічній поемі Калі- 

даси (V ст.). Назва утворена з санскр. ура/а+пура, де ура/а - «змій; 

змія-, пура-пур -місто- (первісно -укріплення, фортеця-), якому то¬ 

тожне укр. піль у назвах Ьористль, Вишить. Нишпотль, Костопіль. 

Тернопіль, Ямпіль. У свою чергу, уралі утворене з санскр. ура-уа, де 
ура «груди, живіт-, а /а -ходійка-. Тобто ура/а дослівно означає «яка 
ходить грудьми-животом-. Гора Ура/а є на південному березі Криму 
на краю алуїитинськоі долини; про гору дослідники пишуть, що во 
на уривчастих обрисів і «як туша динозавра з шишкуватим хребтом» 

Змієвиця - вершина н Карпатах, гора Змійка є на Північному Кавка 
зі. У тому ж Криму привертає увагу загадкова річкова назва в тюрк 
ській передачі Ураус-Дсреси (притока Бельбеку), де Ураус може бути 
спорідненим з ура/а. А на Кінбурнській косі, знову в Криму, є озеро 
Змісве. Зміїний острів - у Чорному морі, за 40 км на схід від гирла Ду¬ 

наю (у давніх греків Левкос «Білий-). Місто Зміїв є на Харківщині, де 
й Зміїв курган і Змісве городище, всім відомі Змієві вали. Річки Змив- 

ка на Житомирщині й Чернігівщині. Змійка - притока Дніпра, пото¬ 

ки Зміїнковий, Зміїнський, Зміївчик, Зміянки, Зміянський - на Інано- 

Франкіщині; є яри Зміїв і Зміївський. болота Змієва і Зміїна - судячи 
з назв у жіночому роді, колись річки, у Дніпровських плавнях - се¬ 

ло Змійка. У Путивлі на Сумщині (бас. Сейму) є річка Кубср, що має 
певний перегук з річкою Кавері в Індії, на березі якої і стоїть Ура/а- 

пур «Змійопіль». Річка Уразова (Ураза) - притока Осколу (бас. Сівер- 

ського Дінця), ця назва теж може сходити до Ура/а, зважаючи на чер¬ 

гування в українській мові г-ж-з. 

Урагараджа «Правитель змій- - інше ім’я змія Васукі, царя 
зміїв-наґів. Ім'я складають санскр. ура/а+раджа, де ура/а - «змій-, 
раджа - «правитель, цар». Змій Васукі вважається сином мудреця 
Каш'япи та його дружини Кадру, він - один із 7 зміїв-нагів, які під¬ 

тримують землю, і браслет на руці Шіви. Коли Шіва спалював Тріпу- 

ру, змій Васукі, кажуть міфи, був тятивою для його лука й віссю для 
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його колісниці, а піл час сколочування Молочного океану, коли боги 
й асури повергали собі скарби, втрачені піл час потопу, служив мо¬ 

тузкою; нею обв'язали гору Мандару і за кінці її по черзі тягли то ле¬ 

ви, то асури, розкручуючи гору як колотівку; внаслідок цього боги й 
асури здобули 14 втрачених скарбів. 

Ура/арі -Ворог змій» - інше ім’я-епітет Гаруди, їздового птаха 
Вішну і владики птахів. Ім'я складають санскр. ура/а+арі, де ура/а - 

-змія», арі - -ворог, недруг». За міфом, матерями змій і птахів були 
дві рідні сестри, але одна сестра - нраматір змій хотіла зробити свою 
сестру своєю рабинею, через що ЇЇ син Гаруда й помщається зміям за 
материну кривду, лоїдаючи їх. 

Ура/ендра «Владика змій» - інше ім’я змія Васукі й світово¬ 

го змія ІІІеиіі, на якому час від часу спочиває Впину. Ім'я складають 
санскр. ура/а+індра, де ура/а - «змія», імдра - «цар. правитель», але 
означає і «Індра». ГІро змія Васукі див. Урагараджа, а Нісша - вели¬ 

чезний тисячоголовий білий змій, символічний супутник бога Ві¬ 

шну, який у проміжках між твореннями світу спочиває на ньому. Зо¬ 

бражається Шеша в пурпуровому вбранні, з білим намистом на шиї. 

в одній руці його - булава, в іншій - плуг. За народними повір'ями, 

землетруси - позіхи ІІІсші. У крішнаїтських легендах він провідник 
батька Кршіни, коли той ніс новонароджене немовля до пастухів, ря¬ 

туючи від смерті. Із Шсшею ототожнюється старший брат Крішни - 

Ьаладсва-Ьілобог, землеробське божество, атрибут і зброя якого - ра¬ 

ло. плуг. Є скульптурні зображення Баладсви зі зміїним капюшоном 
над собою і навіть у подобі змія. Коли Баладсва помирав. Шеша бі¬ 

лим змієм виповз із його тіла через рот і пішов під землю. Землероб¬ 

ське божество пов'язане зі зміями, зв'язок змій із землею загальнові¬ 

домий. А різні імена Крішни-Чорнобога й Ьаладеви-Ьілобога рясно 
відбиті в українських прізвищах і назвах. У контексті змія Шеші при¬ 

вертає увагу українська назва Шешори. 

Урнаваті «Багата вівцями», «Урновиця» - у «Рігведі» річка, 
притока ріки Сінду-Інду. Назву утворюють санскр. урна+ваті, де ва¬ 

ті - суфікс, тотожний українському виця в річкових та інших назвах, 

а урна - «вівця; баран», але має і значення «вовна», тож і назва Урна¬ 

ваті може тлумачитися як Вовновиця. В Україні засвідчені гідроніми 
Ьовнин, Вовчища, Вовшжка, Вовнянка (аж 6), топоніми Вовніги, Вов- 

нянка на Миргородщині, Велика й Мала Вовнянки на Київщині. Вод¬ 

ночас іще численніші річки, потоки й струмки Овеча (2), Овечі Во¬ 

ди (2), Овен на, Овнянка. Овчарсва, Овчарів (3), Овчеричина. Овчинна, 

Овчинникова, Вівницький, Вівня (Вовня. Вовнин), Вівчарсва, Вівчаре- 
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ве, Вівчий. Вівчинський. Цікава назва Овечі Води, яку мають притока 
Дніпра, нижче річки Кінські Води і права притока Самари, теж у ба¬ 

сейні Дніпра, нижче річки Бик. Назви зразка Жовті Води, Кінські Во¬ 

ди, Сині Води, Добрі Води, Овечі Води засвідчують, що це слов'янські 
переклади вже незрозумілих давніших назв, а як саме звучали ті дав¬ 

ніші назви, треба визначати порівняльно-експериментально. В уся¬ 

кому разі, існування в низів’ях Дніпра Сіндської Скіфії, відомої анти¬ 

чним авторам, засвідчений тут шдоарійський пласт і певність деяких 
дослідників, що й Дніпро колись називався Сінд-Інд, дають підстави 
залучати індійський мовний матеріал. 1 він може неабияк прислужи¬ 

тися і зараз, як і в багатьох інших випадках. А поки що інформація 
для роздумів: Урнаваті - притока Сінду. (Мечі Води - притока Дні¬ 

пра. Обидві річки перебувають у досить показовому сусідстві: перша 
нижче річки Кінські Води, друга - нижче річки Бик. А на означення 
Дніпра с гуннсько-печенізькі назви Вир. Варом. Варух, де Вар у сан¬ 

скриті - «Самець. Бик*. Якщо Урнавапи - це Овечі Води, то Кінські Во¬ 

ди, за аналогією, можуть називатися Аиівиваті (аиіва «кінь»), при то¬ 

му що в Індії є і річки Аиіва, Аиівиваті та Аиівчтара - священний 
ставок. 

Урушравас «Уруслав» - у пуранах батько царя Девпдатти «Да¬ 

ного богами», «Богдана*. Ім'я утворене з санскр. уру+иіравас, де уру 
- «широкий, просторий», а иіравас тотожне укр. слава. Тобто ім'я 
Урушравас означає «ІНирокославний*. «Слава про якого широко роз¬ 

носиться*. Синоніми до імені - Урукірті й Уруяшас, де яшас «слава» 

споріднене з укр. яса, а кірті відбите в князівському імені Ольгсрд. 

Уруслав дуже подібне до давньоукр. Ярослав, але це два різні імені. 
уттараяна «північний шлях*, дакшінаяна «південний шлях», 

вішуватса - означення трьох сезонів індійського року, залежно від 
руху Сонця. Терміни складають санскр. уттара*аяна, де уттара - 

«північ», аяна - «шлях, напрям, сторона, бік». Відповідно дакшіна - 

«південь». При уттараяні Сонце рухається на північ від екватора і 
день довший за ніч (приблизно травень-верссень за європейським 
зчисленням), при дакшінаяні Сонце рухається на південь від еквато¬ 

ра і ніч довша за день (листопад-березень). при вгшуватсі - день і ніч 
приблизно однакові (квітень-жовтень). 

Ушадратха «Колісниця Сонця» - чоловіче ім’я, яке склада¬ 

ють санскр. ушпд+ратха, де ратха - «колісниця», ушад - «світанок, 

ранок; сонце». Тобто дослівно ім’я означає «Колісниця вранішнього 
сонця». 



Хаймпвчті “Золотовиця" - ім'я дружини Кріиши. яка добро¬ 

вільно зійшла на поховальне багаття свого чоловіка, коли той заги¬ 

нув. Ім'я складають санскр. хайма+ваті. де хай ми - «золото; золота», а 
ниті - суфікс, тотожний українському виця. зокрема, в назвах. Таке ж 
ім’я має Парваті. дружина ііііви. відома на давньоукраїнських теренах 
як Діва, Дія, Артеміда, Партенос, Тавропола, Дур/адеві, Мокоша. Ма- 

тир, Амма. Хаймаваті також - інша назва річки ІІІатадру «Стобіж- 

иа», назва якої значеннєво тотожна українському гідроніму Стоход. 

Халадгара (хінді Хаяьдгар. Хальдар) -Плугодержець- - ім'я- 

спітст Баладеви-Білобога. старшого брага Крішии. землеробського 
божества, атрибут і зброя якого - рало. плуг. Ім’я складають санскр. 

хаяа+дмра. де хапа - “рало, плуг", дгара - “тримач, держені." спорід¬ 

нене з укр. держати, держава. Інші імсна-епітети божества з хили; Ха- 

лабгріт (хінді Хальбгріт) “Плугоноіиа". де бгріт споріднене з укр. бра¬ 

ти, Хапаюдга (хінді Хапьюдга) "Озброєний плугом" і Хати “Наділе¬ 

ний плугом” “Плужник" (пор. укр. прізвище Ппужник), де ім - суфікс 
приналежності до чогось або наділеності чимось, особливо власти¬ 

вий і українським назвам і прізвищам. 

Халадгарануджа “Молодший брат Халадгари" - ім'я-епітет 
Крішни. яке складають санскр. халадгара+ануджа, де Халадгара 
“Плугодержець”. “Плугатар" - ім’я землеробського божества, старшо¬ 

го брата Крішни; ануджа “менший, молодший" (досл. "народжений 
опісля"), де ану “після, слідом за", джа “народжений". З ануджа-ануга 
споріднені укр. онук, онука. 

Хансаратха “Лебедина колісниця" - ім'я бога-творця Брах- 

ми, який уособлює в тризубі праве вістря і їздовий птах якого та йо¬ 

го дружини Сарасваті - лебідь або журавель. Ім’я складають санскр. 

ханса ьратха, де ратха - “колісниця" ханса, хансака (хінді хане, хан- 
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сак) - “гусак; лебідь" Споріднене з укр. гусак, гуска, гуси. У племені 
Кріиіни були сильні тотемні уявлення, пов'язані з журавлями (лебе¬ 

дями. гусями). біля Полтави, під культовим зольником виявлено дав¬ 

нє зображення журавлиної зграї. Інше ім’я Крішни - Гопапан, тотож¬ 

не імені Аполлом. а батьківщина Аполлона в грецьких міфах - гіпер¬ 

борейська країна північніше Чорного моря, тобто й терени сучасної 
України. Саме звідси щовесни Аполлон повертався на І Іарнас у коліс¬ 

ниці. запряженій журавлями або білосніжними лебедями. У давніх 
українців теж був культ журавля-лсбсдя. про що свідчать, зокрема, 

численні «журавлині* назви, прізвища й навіть танці («Журавель». 

«Журавлиний ключ*). 

Хара (хіііді Хар) «Поражальник*. «Руйнівник» - ім’я Шіви. схо¬ 

дить до уявлення про те. що Шіва. який уособлю? в тризубі серед¬ 

нє вістря, руйнує старий і творить новий світ. У сучасних індійських 
мовах хар має значення «бог, Всевишній». Хара-Хар «Шіва» входить 
до так званих «парних» імен, коли до нього долучається ім’я іншо¬ 

го божества: Харанараяиа «Шіва й Війні у- (Нараяна - Вішну), Харсн- 

дра «Шіва й Індра». Хара/овінда «Ніша й Крішна» (Ідвіпда одне з імен 
Крішни), Хара/аурі «ІПіва й Парваті*. де Іаурі - одне з імен дружи¬ 

ни ІПіни, відбите в імені Гурандухт «Дочка Гуран-Гаурі». що його ма¬ 

ла сестра половецького князя Кончака й гітка Кончаківни - невістки 
новгород-сілсрського князя Ігоря. Найбільш відомі імена дружини 
Шіви-Рудри-Рода - Діва-Деоі. Дур/адсві, Канья, Ума. Партснос, Тав- 

ропола й Інші відбиті на українських теренах у численних «дівиних» 

і «дівочих назвах». А половці мовно й етнічно споріднені з раджпу- 

тами - індійськими «козаками». Іноді через компонент Хара означу¬ 

ється інше божество: Харапрія «Улюблениця Шіви- - дружина Ші¬ 

ви (санскр. прія споріднене з укр. приязнь, приятель, приємний), Ха- 

расуну «Син Шіви» - бог війни Картікся (санскр. суну споріднене з 
укр. син), Харасакха «Приятель Шіви» - бог багатства Кубера (оби¬ 

тель обох божеств у Гімалаях). Харачудамані «Кошювна окраса Ші¬ 

ви» - Місяць (зачіску Шіви прикрашає півмісяць). Харашскхара «Ко¬ 

рона Шіви» - священна Ганґа (її прийняв на себе Шіва. коли вона спа¬ 

дала з небес на землю), де санскр. шскхара «корона» відбите в україн¬ 

ському прізвищі Шекера. Одне з семи священних міст Індії - Хардвар 
«Брама Шіви» раніше називалося Ган/адвара «Брама Ранги» (санскр. 

двара й укр. двері тотожні) - тут річка з гір витікає на рівнину. 

Серед боспорських імен III ст. зафіксоване ім’я Хардсй, якому 
тотожне санскр. Харадева й хінді Хардев «Шіва-бог». Ім'я Хар мали 
четверо козаків Браіщавського полку («Реєстр» 1649 р.), де засвідче- 
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ні й ім'я Харко та прізвища Харенко. Харченко, Харевський, Харус. Ці¬ 

каве поєднання тут імені Хар із прізвищем Шандаровський, де Шин- 

дар споріднене з інд. Чандар «Місяць» (санскр. чандра), а півмісяць - 

неодмінний атрибут зачіски Шіви. Цікаве й козацьке прізвище Харко 
Ьолобановський, де Харко - похідне від Хар, а Болобан (Балабан) «Мо¬ 

гутній воїн-захисник-князь» має індоіранські відповідники. За тим 
же «Реєстром* імена Хар, Харко, Харлан, Харенко й похідні від них 
прізвища (майже 300) засвідчені в інших козацьких полках. Троє з де¬ 

сяти гуру (навчителів) сікхів. які мають багато спільного з запорож¬ 

цями. мали ім'я Хар (Хар Крішен, Хар Гобтд, Хар Арджан). Одне з від¬ 

галужень сікхів - цього бойового братства і сьогодні носить жовто- 

синє вбрання. У пенджабській мові хар означає «бог». 

Харавіра «Всездоланний герой* - чоловіче воїнське ім'я, яке 
складають санскр. хара (хінді хар)* віра, де хара - «зандавач пораз¬ 

ки». «нищитель» і водночас Шіва в іпостасі руйнача старого й твор¬ 

ця нового світу. Санскр. віра (хінді вір. псндж. бір) - «богатир, ге¬ 

рой», воно відбите в козацьких прізвищах Балвір-Ьальвір-Балбир- 

Балбиренко, Банбир, Бондаренко, Шслиир, Ничбер та багатьох інших. 

У сучасних індійських мовах хар має значення «бог, Всевишній», тож 
ім’я Харавіра (хінді Харвір, псндж. Харбір) може означати й «Боже¬ 

ственний герой». У боспорських написах III ст. з Кімерії-Сіндики бі¬ 

ля Керченської протоки засвідчене ім'я Хардей, тотожне інд. Хардев 
(санскр. Харадева «Шіва-бог» або «Руйнач-бог». 

Хара/овінда «Шіва й Крішна» - чоловіче ім’я, складене з імен 
двох божеств - Шіви й Крішни, де Хара - ім'я ІІІіви, Говінда - Кріїи- 

ни. Сучасні форми імені - Харговтд, Харгобтд. Ім’я Хар засвідчене п 
чотирьох козаків Брацлавського полку (' Реєстр" 1649 р.). де засвід¬ 

чені імена Харко й прізвища Харенко. Харченко. Харевський, Харус. 

Троє з десяти гуру (навчителів) сікхів - пенджабських “козаків" - ма¬ 

ли ім’я Хар (Хар Крпиен, Хар Гобтд, Хар Арджан). В індійській мі¬ 

фології ім’я Харі має Вішну-Крішна. а Хара - Шіва-Рудра, їхні імена 
відбиті в українських прізвищах Вишень. Кришень. Криіиненко, Ші- 

ваненко, Рудрименко. Цікаве поєднання імені Хар у “Реєстрі" 1649 р. 

з прізвищами Шандаровський і Багатий, де Шандар споріднене з інд. 

Чандар “Місяць", а дружина Вішну - Лакш.мі. тотожна балтійській 
Лайме і слов'янській Ладі - богиня щастя, сімейної злагоди й багат¬ 

ства. Прикметне й козацьке прізвище Харко Ьолобановський, де Бопо¬ 

бан теж має індоіранські відповідники. У боспорських написах III ст. 

засвідчене ім’я Хардсй, тотожне індійському імені Хардев “Шіва-бог" 

Харадева (хінді Хардев) “Шіва-бог" - ім'я Шіви. іноді Крішии. 
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Воно не явно не іранське, бо в іранців дсва мас негативне значення - 

«лий дух; демон-. У иенджбській мові хар - «бог, Всевишній» і стосу¬ 

ється найперше Вішну та його земних утілень - Крипті й Рами. Імена 
на Хар особливо поширені в пенджабців: Харбачс. Харбга/ат. Харб- 

гчджан. Харбір. Хар/обічд. Хардас. Хардіал, Хароін/с, Харіпдср, Харі- 

рам. Харкіман. Харчам. Харпрім. Харсахай. Харсімран. Харчанд, Хар- 

чаран, Харшарач тощо. Серед них бачимо й Хардсв, тотожне ооспор- 

ському Хардсй. Ці пенджабські імена здебільшого тяжіють до Вішну- 

Крішни або їхніх атрибутів, прикладом чого с хоча 6 імена сікхських 
гуру; Хар Крішеч. Хар Лрджан. Харгобічд. Ім'я Харі ядер може означати 
як «Вініну+Індра» (Винну у ведах допомагав Індрі здолати злого Врі- 

гру), так і «Бог Індра», оскільки хар означає і «бог». Гак і Харірам мо¬ 

же тлумачитися як «Бої Рама», а Рама - сьоме втілення Вішну (Кріт- 

на - восьме). Харкішан - пенджабська форма імені Харкрішна. Хар- 

бачс «Сопілка Крішни». а сопілка - неодмінний атрибут юного пас¬ 

тушка Крішни. під її чарівні звуки дівчата-настуїики водили радісні 
хороводи. Ім'я Харбачі мав пост, вірші якого увійшли в «Лді-Граитх» 

- священну книгу сікхів. Хар ідах «Відданий Харі» - лікар родини На- 

наків, з якої вийшов засновник сікхизму Гуру Манак (1469-1539). Хар- 

дні я - домашній жрець цієї ж родини, Хар/обічд - ім'я шостого сікх- 

ського гуру. Таке ж ім'я має видатний індійський вчений. Нобелів¬ 

ський лауреат Хар/оашд Кхорлна. Іомінда, або Іовіїїд (псіїдж. І'обічд). 
відзначає індолої О.Ьаранников. дослівно означає «Здобувач корів». 

Це дуже давній енітсі богів, у ведах ним означується Індра. але в пу- 

ранах (індійських билинах) - одне з імен Крішни. Харбгаджач «Слав¬ 

лення Крішни». де бгаджан - величальна пісня божеству. 

Якщо для прикладу взяти Черкаський полк, найіндійськіший з 
16 полків «Реєстру» 1649 року, бо в ньому найбільше козацьких імен 
і прізвищ, що мають нідоарімські паралелі, то в цьому полку 35 імен 
на Хар, з яких 23 - Харко, 8 - Харченко, по 1 - Харкович, Харушсчко. 

Харсач (фіксується і Харсун). тобто переважають імена Харко й пріз¬ 

вища Харчечко. Козацькі прізвища переконують, що українці добре 
знали божества Вішну. Кріиіну. ІІІіву та деякі їхні імена з Хара-Хар - і 
то з давніх часів. Що її засвідчує боснорське ім'я Хардсй. 

Харачараяча «Хара й Нараяна» - чоловіче ім'я, яке складають 
санскр. хара+чараяиа. де хара - ІІІіва. чараяча - Вішну. Тобто Ха¬ 

рачараяча - це “Шіва й Вішну". Ще одне чоловіче ім'я із цим самим 
значенням - Харсшкара, де пивара “бог. всснишніи. господь" - інше 
ім'я Вішну. До цього ж ряду стають Харіїиа "Випну и Ніша", де ниа - 

"бог. владика", яке означає і “ІІІіва”: Харіиіачкара "Вішну й ІІІіва". де 
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шанкара - одне з імен Шіви. 

Хараппа - село в історичній Індії на лівому березі нині пере¬ 

сохлого русла ріки Раві (давня Іраваті), в західному Пенджабі (нині 
в Пакистані), за яким названа знаменита Харанпська цивілізація, ін¬ 

ші назви якої Індська цивілізація і Цивілізація долини Інду. Як ствер¬ 

джує шріланкійський історик СГІаранавітана. в давнину Харапна на¬ 

зивалася Халіютш (від Хар'яиіва) й локалізувалася біля річки Сота- 

града, сучасна назва якої Сатлсдж. а в "Рігведі" - Шатадру. Шата- 

дру - двійник української назви Стоход: у них компоненти шита й 
сто етимологічно тотожні, тобто мають спільне походження і одна¬ 

кове значення, а дру й ход тотожні семант ично, тобто мають однако¬ 

ве значення - іти, бігти, текти. Тож обидві назви означають ”Сто- 

біжна “Отологічна" очевидно, через численні притоки. Хар'яиіва в 
індійській міфології - епітет Індри, ім'я складають харі*ашва, де хо¬ 

рі "жовтий, рудуватий, буланий' аіивії “кінь" Тобто Хар'яиіва дослів¬ 

но означає “Буланий Кінь". X'арі - епітет багатьох богів, надто Індри 
й Випну; останній і пов'язується з жовтим кольором, бо він - покро¬ 

витель селянського стану, а за барвною символікою, колір його - жов¬ 

тий. тоді як воїнського стану - червоний, жрецького - білий. Епітет 
Харітаиіва "Буланокінне" має Сонце-Сур'я. Назва Хараппа-Халіюппа 
споріднена з українським Халсп’ям - історичним містом у Київській 
землі, уперше згаданим у “Повчанні Володимира Мономаха" під 1096 

роком. Нині - село Халеп'я на Обухівщині біля річки Стугии, варіан¬ 

ти назви Халепля, Хилене. Халепи. У цьому ж Обухінському районі 
річка Халеп'я - притока Дніпра. У сусідньому Ьородянському районі 
є річка Халеп, притока Здвижу. Назва Халеп'я нважасться іномовною. 

Імовірно, тюркського (печенізького чи половецького) походження. 

С.Роспонд пов'язує її зі стародавньою назвою Халеб, відомою в Євро¬ 

пі в італійській формі Алешю, в північній Сірії, від хсттського Хилим. 

Але що означає Халап - невідомо. 

Харбір (Харвір. самскр. Харавіра) - чоловіче воїнське ім'я, зо¬ 

крема. в Пенджаб ці в. у якому бір - “богатир, герой" (хінді вір, санскр 
віра), що й у пендж. Ьалбір, хніді Ьалвір і санскр. Балавіра, рясно від¬ 

битому в прізвищах запорозьких козаків. Цікаве ім'я Хирним “Ім’я 
Харі". тобто “Ім'я Кішну" чи “Ім’я Крішни". Є навіть своєрідний твір 
“Харінам-амріта в якаран ("Граматика безсмертних імен Харі"), що 
його склав Джіва Іосоамін (санскр. /оевамін 'господар", “владика", 

Всевишній' досл. “власник корів", яке видозмінилося на /осипі, яко¬ 

му тотожне укр. хазяїн). Щоб ілюструвати граматичні правила, ангор 
використав термінологію про той період життя Крішни і його брага. 
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коли обоє зростали серед пастухів у священному лісі Врінданан. А ще 
використав численні імена Винну й інших богів, дружніх йому. Така 
граматика, як на автора, давала учневі не лише граматичні й релігій¬ 

ні знання через реалії, пов'язані з Вішну-Крішною, а й додавала свя¬ 

тості. Ьо учень багато разів на день повторював святі імена, а це очи¬ 

щало людину від гріха. 

Харі - ім’я-епітет бога Віиіну. а також Шіни, Індри. Паю, Ями. у 
санскриті мірі мас значення “жовтий", "зелений ". “місяць", "сонце", “во¬ 

гонь", "вітер''. Творить численні чоловічі імена, зокрема: Харідасіі "Від¬ 

даний Харі" - чоловіче їм я. яке складають санскр. харін\іс«і, де хирі 
- “Вішну", даси "відданий, віруючий, шанувальник"; Харідеана "багат¬ 

ство Харі" (бгана "багатство, скарб"); Харідашва “Десять утілень Харі" 

(баиіва "десятка, десяток; десять утілень"); Харікіртана "Оілнигсль 
Харі" (кіртана “славлення; величальна пісня"); Харіпапа "Син Харі" 

(лллл "дитина", пор. укр. ляля, ляльки); Хлріварна “Харібарніїий". тоб¬ 

то "Золотавий", "Золотистий" [варті “колір, барва"); Харіваса “Хлріза- 

нашний" (віка “запах, пахощі, аромаї"); Хчрінстри "Око Харі" (пспірп 
"око"; хартетра також - білий лотос); Хчршчпч “Захисник Харі’ 

(чала "захисник, охоронець"; хартчла означав і "лев"); Хчріпрчсчдч 
“благословення Харі" “Дарунок Харі" (нрасада, прчечд "благословен¬ 

ня, причастя, дар "); Хчріччрчнч "Слід Харі" (варана “стопа, слід"); Хл- 

ршімчні "Коїнтоиііість Харі" (мамі "коштовність"); Харіхчя “Кінь Хи¬ 

рі" (хля "кінь"). Жіночі імена: Хчртріпш "Залюблема в Впину" - жіно¬ 

че ім'я, яке складають санскр. харі+пртіа, де хчрі - "Вішну", пріта - 

“залюблена, закохана". Є українське прізвище І Ірин. 

Хчрібчбгру “БуланосіршГ, досл. "Буланобобристий" - ім'я скла¬ 

дають санскр. харі+бабгру, де харі - “буланий" і “Вішну", а бабгру - "сі¬ 

рий" і теж “Вішну", споріднене з укр. бобер. Тож структурно ім'я Хл- 

ріоабгру виглядає як Вішну+Ііпину. що посилює основне значення і 
означає “Великий Вішну". 

Харіватса "Син Харі" - ім'я-епітет могутнього воїна Арджуни. 

одруженого з сестрою Крішни. у якого Хріпша певний час був коліс* 

ііичим і якому він виклав свою "бгагавадгіту". Ім’я складають санскр. 

харі+ватса. де харі - “Впину", вшмеа - ‘син", дослівно “геля”. тобто 
“дитина". 

Харівахана “Возій Харі" - їм я епітет І а руди, птаха, на яко¬ 

му їздить бог Впину та його дружина Лакшмі. Ім'я складають санскр. 

харі+вахана. де харі - Випну, вахана - “возій, візник, візничий", яке 
сходить до санскритської дослівної основи вах-ваг "везги. нести", 

спорідненої з укр. везти, віз. візник тощо. 
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Харі/ан/а “І'анґа Харі" - одне з означень священної Ґанґи, яка, 

вважається, витікає зі стіп Вішну. Назву складають санскр. харі+ /ан- 

/а, де Харі -одне з поширених імен Вішну. а/ан/а - священна Гаи/а (у 
санскриті жіночого роду, як і більшість річок). 

Харідатта “Даний Харі” - чоловіче ім’я, яке складають санскр. 

харі+датта. де харі - "Вішну". датта - "даний, дарований", якому 
тотожне укр. дан в імені Богдан. Тобто українською Харідатта мало 
6 звучати як Харідан. що напрочуд перегукується з ім’ям Харитон. 

Харікеша "Жовтокосий", “Золотавокосий" - ім’я-епітет Вішну. 

яке складають санскр. харі+кеша. де харі - “жовтий" і “Вішну”, кеша - 

"волосся", споріднене з укр. коси. Вішну вважається покровителем се¬ 

лянського стану, колір якого за барвною символікою - жовтий (у во¬ 

їнського стану - червоний, жрецького - білий", залежних общинни¬ 

ків - чорний, пор. укр. чернь). 

Харікрішна “Харі й Крішна” - чоловіче ім’я, складене з імен 
двох божеств - харі+крішна. де Харі - Вішну, а крішна - Крішна. вось¬ 

ме земне втілення Вішну. іншими словами. Харікрішна - цс "Вішну й 
Крішна". Обох їх знає “Велссова книга" як Вишень і Кришень, такі ж 
прізвища побутують у сучасних українців. Інше ім'я цього ж плану - 

Харірама “Вішну й Рама", де Рама - сьоме земне втілення Вішну. Тоб¬ 

то Рама - старший брат Крикни. 

Харімітра “Харі й Мітра" - чоловіче ім’я, яке складають санскр. 

харіьмітра, де харі - "Вішну", мітра - "Мітра". Тобто Харімітра - 

"Вішну й Мітра" У ведах Мітра - бог Сонця і Мирного Договору, йо¬ 

го функція згуртовувати людей, збирати їх у громаду - мир. Ім’я його 
у слов'ян і має форму Мир. а в іранців - Міхр. Вішну теж сонячне бо¬ 

жество. тож поєднання обох їхніх імен в одному цілком закономірне, 

воно посилює загальне значення імені. 

Харіна "Олень" - ім'я-епітет Вішну, Шіви й Сур’ї-Сонця, 

санскр. харіна означає і “світложовтий". Харіні “Олениця" - ім’я ма¬ 

тері Вішну. Санскр. харіна споріднене з укр. сарна, тому сюди стають 
місто Сарни й річка Зарнівка на Рівненщинаі, село Сарновичі й два се¬ 

ла Сарнівка. де й річка Сарнівка. на Житомирщині (біля однієї Сар- 

нівки - трипільське поселення), річка Сарнавщина на Сумщині, пото¬ 

ки Сарночок, Сарнавський (Сарнка) і село Сарни на Львівщині. Річки 
Сернач і Сернава згадують літописи XIV-XVI ст.. у Польщі є воєвод¬ 

ство Сарново. Українці й поляки мають прізвища Сарнович і Сарнець- 

кий (польський письменник XVI ст. - Станіслав Сарнецький), чехи й 
хорвати - прізвище Срна (у донецькому “Шахтарі" грає хорватський 
футболіст Даріо Срна). Всі ці назви виводяться від сарна, у литовців 
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$ігпа, у давніх прусів - ііглуіі “олень" у латинян - сєгуш, які сходять 
до первісного согпи "ріг" (гот. Иаигп, нім. й англ. Ногп, авест. 5ги, $гуа, 
санскр. шрін/а "ріг"). Тобто сарна первісно - «рогата (тварина)», «ро¬ 

гач, рогань, рогаль» (пор. українські прізвища Рогач, Рогаль, Рогань); 

укр. корова - теж «рогата». 

Харінама «Ім'я Харі» - чоловіче ім'я, складають санскр. 

харі+нама, де Харі - одне з поширених імен Вішну, нама - "ім’я”, спо¬ 

ріднене з укр. наймення та англ. пате. 

Харіпрія “Кохана Харі” - ім’я-епітет Лакшмі, дружини Вішну, 

інше ім'я якого - Харі. Ім'я складають санскр. харі+прія, де харі - “Ві¬ 

шну’', прія - “любий, милий, коханий", з яким споріднені укр. приєм¬ 

ний, приятель, приязнь. Санскр. Харіпрія “Улюблениця Харі” також 
- означення землі, а Вішну-Харі покровитель і захисник землі та жи¬ 

вих істот на ній. Тож і Лакшмі уособлює Землю, яка називається і Ба¬ 

гата, а Лакшмі - богиня багатства й добробуту. Інші імена Лакшмі з 
компонентом Харі: Харіканта “Дружина Харі" та Харіваллабга "Ко¬ 

хана Харі"; останнє означує також священне дерево тулеі (базилік), 

пов'язане з Вішну. 

Харірудра “Вішну й Рудра" - парне ім'я, яке складають 
харі+рудра, де харі - Вішну, рудра - Рудра, інше ім'я Шіви, тотожне 
слов’янському Род. Інше означення Рода у слов'ян - Влес-Вслес, а Ші¬ 

ви в індійців Вріш “Бик", якому й тотожне Влсс. ІІІіва-Рулра-Махеша- 

Вріш і Род-Мокош-Влес - “скотії" боги в своїх міфологіях. 

Харіта “Кінь Сонця", “Золотокінний" - ім'я сина Яду від жінки- 

нагіні. Яду - родоначальник ядавів. яким тотожні літописні ятвя- 

ги. Саме з ядавів походили Крішна-Чорнобог та його старший брат 
Баладева-Білобог. Пор. укр. жіноче ім'я Харитя. 

Харіхара “Вішну й Шіва" - парне ім'я, складене з імен богів Ві¬ 

шну - Харі та Рудри - Хара. Ім'я Харіхара мас відомий сучасний ін¬ 

дійський співак, який виконує санскритські пісні. 

Харішрава “Слава Харі" - назва річки, яку складають санскр. 

харі+шрава, де харі - “Вішну". шрава - “слава". Назва може означа¬ 

ти й “Річка Харі", а Харішрава - споріднюватися зі слов’янським іме¬ 

нем Борислав. 

Харіш «Харі-бог», «Вшіну-бог» - чоловіче ім'я, винятково по¬ 

пулярне в Індії, де харі «Вішну». іш «бог. Всевишній», споріднене з Іс- 
ус. Українські двійники імені Харіш - козацькі прізвища Харус, Ха- 

руш, Харушенко у козаків, зокрема. Черкаського й Брацлавського 
полків («Реєстр» 1649 р.); в останньому засвідчено чотири імені Хар. 

Поєднання прізвища Харус з іменем Іван в одного з козаків спонукає 
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співвіднести прізвище саме з Винну, оскільки санскр. Юван -Юний» 

- епігет Крішни, а Крішна земне втілення Вішну. Грецький Агюллон 
має епітет «Юний бог», а Аполлон і Крішна-Гопалан тотожні функці¬ 

ями й іменами, ім'я Крішни Гопал, Гопала відбите в українських пріз¬ 

вищах Гупал, Гупало, Гупалов. Гупалюк, Гупаленко і назвах Гупали, Гу- 

папівка, Гупалівщина на Волині й Дніпропетровщині. Вішну й Кріш¬ 

на у «Велесовій книзі» - Вишень і Кришень, такі ж прізвища побуту¬ 

ють у сучасних українців. 

Харішара “Харістрілий" - означення Вішну, яке складають 
санскр. харі+шара.ас харі - “Вішну", шара - “стріла”, первісно "очере¬ 

тина, комишина", бо саме з очерету найперше колись робилися стрі¬ 

ли. Санскр. шара “очерет" відбите в назві збірки новел Олеся Гонча- 

ра “Чари-комиші". 

Харішчандра «Вішну+Чандра» - ім'я легендарного царя Со¬ 

нячної династії, що вславився добротою, щедрістю і праведністю, за 
що боги піднесли його на небо разом із підлеглими і столицею Харіш- 

чандрапур «Харішчандропіль». У новітні часи таке ім'я мав осново¬ 

положник сучасної літератури хінді Бгаратенду Харішчандра (1850- 

1885). Ім'я з числа так званих «парних» імен, коли до імені одного бо¬ 

жества долучається ім'я іншого, у даному разі Харіш і Чандра, тоб¬ 

то Вішну і Місяць. Втім, і в імені Бгаратенду задіяиий Місяць, інше 
ім’я якого Інду. Тож Бгаратенду означає «Місяць Індії» (бгарата 
«Індія»+інс>у «Місяць»). 

Харша «Радість», «Утіха», «Щастя» - ім'я сина Крішни, яке 
складає санскр. харша, споріднене з укр. хороший і наявне в імені зна¬ 

менитого скіфського мудреця - Анахарсис “Який дарує радість", яке 
споріднене з санскритською дієслівною основою анухарш “іти радос¬ 

ті за кимось" € також ім'я Харшада “Який дає радість", де да спорід¬ 

нене з укр. давати. 

Хар’яшва «Буланий кінь». «Буланокінний» - ім’я-епітет Індри, 

яке складають санскр. харі+аиіва, де ашва - «кінь», а харі «жовтий; 

гнідий; буланий» - означення коней Індри або Сонця, а також епітет 
багатьох богів, насамперед Індри й Вішну. Хар'яшва в індійській мі¬ 

фології - епітет багатьох богів, його мають в епосі індійські царі, що 
дозволяє споріднити з ним ім’я Харасп, що його мав скіфський цар 
II ст. до н.е. у Добруджі, і відоме з монет, які він карбував. Слушність 
причетності імені Хар’яшва до Індри підтримує і те. що в Геродота 
родоначальник скіфської царської династії - Спаргапіт, а цьому іме¬ 

ні тотожне санскр. Свар/апаті «Владика неба-сварги» - одне з імен- 

спітетів саме Індри. Тож Індру й уявлення, пов'язані з ним і небо.м- 
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сварґою. добре знали скіфи, отже, й українці, що підтверджує «Веле- 

сова книга», яка не раз згадує і сварґу, і самого Індру. Та ж «Велесова 
книга» у збірний етнонім кравенці першими включає скіфів, за яки¬ 

ми вже йдуть анти. руси. боруси та сурожці. А кравенці - найдавніша 
(\МХ ст.) писемна фіксація сучасного етноніма українці. 

Хая/ріва «Консшиїй» - демон, супротивник богів, який украв 
веди при загибелі світу. Щоб повернути їх, Вішну прибрав подоби ри¬ 

би (матсья) і здолав його. Іноді Хая/ріва означує іпостась самого Ві¬ 

шну: у подобі коня він бився з демонами Мадгу та Кайтабга, щоб по¬ 

вернути вкрадену ними веду. Ім’я складають санскр. хая+/ріва, де хая 
«кінь», /ріва «шия», споріднене з укр. грива. Інше ім’я Вішну цього 
плану - Хаяшірас «Конеголовий», де шірас - «голова; морда». 

Хема «Золото» (пор. слов. Злата) - в індійській міфології дру¬ 

жина зодчого асурів (першопочаткових богів), що звів Тріпуру «Три- 

місто», оточене золотим, срібним і залізним валами; назва Тріпура то¬ 

тожна назві Трипілля. Індійське жіноче ім'я Хема популярне й нині 
- його, наприклад, має Хема Девре, індійська письменниця і дружи¬ 

на першого посла Індії в незалежній Україні. Хема входить в імена й 
епітети богів і богинь, мудреців, царів, міфологічних та епічних пер¬ 

сонажів. богиня багатства й сімейної злагоди Лакшмі, дружина Ві¬ 

шну. тотожна балтійській Дайме й українській /Іаді. має ім'я Хемаде- 

ві «Золото-богиня». Імена Хемамбіка «Золото-Мати», Хемаваті «Зо- 

лотоницн» мас богиня-воїтелька Діва-Деві. давнє поклоніння якій за¬ 

свідчують численні «дівочі» й «дівині» назви по всій Україні. Назву 
Хемакута «Золотоверха» має в Гімалаях гора - обитель Шіви і його 
дружини Деві «Богині», назви Хемапрі (санскр. /ірі й укр. гора тотож¬ 

ні) й Хема/арбга «Золота Гора» (санскр. /арбга й укр. горб-пагорб теж 
тотожні) мас міфічна гора Меру (Сумеру) в центрі всесвіту, довкола 
якої обертаються планети. В Індії є річка Хема, а в Україні річка Хи- 

ма, притока Остра, на Чернігівщині. Що дає підстави співвіднести ін¬ 

дійське жіноче ім’я Хема з українським жіночим ім’ям Хима. Химівка 
- річка в Ніжинському районі Чернігівщини, притока В’юииці. При¬ 

кметно, що Химівка тече біля села Зоньки, а ще одне індійське озна¬ 

чення золота - сона. Цілком можливо, що первісною назвою села було 
Соньки, яка з часом стала Зоньки. У такому разі назва Соньки-Зоньки 
- семантичний двійник назви Химівка. Химчина - нині болото в ба¬ 

сейні Сіверського Дінця, а колись річка, судячи з назви в жіночому 
роді. В Україні взагалі рясно «золотих* назв, зокрема, в басейні Сівер¬ 

ського Дінця, де й річки Золота, Золочівка, Золота Струя, яри Золо¬ 

тий і Золотарів. Прикметно, що означення юлотий нерідко вжива- 
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не саме щодо боліт. Тож виняткова словотворча здатність слова хема, 

безперечно, відбилася і в індоарійських племен на теренах Давньої 
України. У боспорських написах III ст. засвідчене жіноче ім’я Хемата 
й чоловіче Хсматін. 

Хемабга «Немов із золота» - назва палацу Рукміні. дружини 
Крішни; саме ім’я Рукміні теж означає «Золота» (санскр. рукма «золо¬ 

то»). Назву складають санскр. хема*6га, де 6га - “неначе, немов, ніби, 
як би”, а хема - «золото», відбите в українських назвах Хима, Химів- 

ка тощо. Див. Хема. 

Хемаратха «Золота колісниця» - цс ім’я мав онук Чітраратхи 
й батько Сатьяратхи. Ім’я складають санскр. хема+ратха, де ратха - 

«колісниця», хема - «золото». Хема входить компонентом в індійські 
дпоосновні імена й назви, зокрема, річкові. А в Україні побутує жіно¬ 

че ім’я Хима й річкові назви Хима. Химка. Химівка тощо. Синонім до 
Хемаратха - санскр. Рукмаратха. 

Хемашанкха «Золотомуиіляний» - ім’я-епітет Віиіну, яке скла¬ 

дають санскр. хема+шанкха, де хема - "золото" шанкха - “мушля’’ 

один з атрибутів Віиіну. які він тримає в чотирьох руках (інші атрибу¬ 

ти - булава, диск і лотос). Ще одне ім’я-епітет Вішну з хема - Хеман/а 
“Золототілий". де анга - “частина (чогось); тіло" Хеман/а також - ім'я 
Брахми, Гаруди й назва гори Меру (Сумеру). центру всесвіту, навко¬ 

ло якої обертаються планети. Інше означення золота в санскриті - хі- 

ранья, воно відбите в імені Хіраньякеша “Золотокосий" на означення 
Вішну, де кеиіа “волосся" споріднене з укр коси. Вішну й Крішпа ма¬ 

ють також ім’я-епітст Кешава - “Косатий" "Довгокосий”. 

хотар (хотрі) “жертвувач" - верховний жрець групи “Рігвсди" 

(кожна з 4-х вед мала при жертвоприносинах своїх 4-х жерців). Він 
керував принесенням пожертви на вогні, мав трьох помічників (май- 

траваруна, аччхавака, /равастут), які під час дійства промовляли- 

співали гімни з “Рігведи ”. Термін хотар утворено від санскритської 
дієслівної основи ху (гу) «кидати у вогонь*, «приносити пожертву че¬ 

рез вогонь». Жертвоприносини, здійснювані на вогні мають назву хо- 

тра, одне з таких жертвоприносин - атіхотра, яке в сучасних індій¬ 

ців стало прізвищем. Є індійська поетеса з прізвищем Агніхотра. 

хотрішадана «сидіння хотара» - термін на означення місця, де 
під час пожертвин перебував жрець-хотар. який керував жертвопри¬ 

носинами. Термін складають санскр. хотрі+шадана (садана), де хо¬ 

трі тотожне хотар «жрець», а шадана, первісна форма якого сада¬ 

на, споріднене з укр. сидіння і сходить до дієслівної основи сад «сиді¬ 

ти, сідати». 



Чайтрасакха “Приятель весни1* - ім’я-епітет Крішни, яке скла¬ 
дають санскр. чайтра+сакха. де чайтра - "весна", "другий місяць вес¬ 
ни; барвистий’* сакха - “друг, приятель, товариш". З весняною місяця 
чайтра “барвистого- (європейський березень-квітень) починався ін¬ 
дійський рік, як колись і слов'янський. Чайтрасакха також - ім'я бо¬ 
га кохання Ками. 

Чакарна/ар “Чакромісто", “Чакроніль” - сучасне індійське міс¬ 
то, ототожнюване зі згадуваним у “Махабгараті" містом і’качакра , 
яке складають санскр. ека+чакра, де ека - “один", чакра - "коло, ко¬ 
лесо, круг". Тобто Ькачакра означає "Одноколе" це можна сприйняти 
так, що місто мало колову забудову або було обнесене одним колом 
захисних валів чи мурів. У свою чергу, назву Чакариагар складають 
чакар+нагар, де нагар - “місто" а чакар тотожне санскр. чакра "ко¬ 
ло, колесо, круг". Тобто назва дослівно означає "Колове-Чакровс міс¬ 
то", “Чакропіль", останнє тотожне інд. Чакрапур. Санскр. чакра в су¬ 
часних індійських мовах мас форми чакар-чахарчахр-чарх (у “Веле- 
совій книзі” вжите в множині - чурси), а також чихир-чухир, остан¬ 
нє побутує в пенджабців як воїнське ім'я Чухир, з яким споріднене 
українське прізвище Чигир і яке сходить до означення зброї богів Ві- 
шну й Крішни - бойового диска-чакри. У Пакистані є місто Чухиркан 
(кан “місто"), біля якого 1469 року народився Гуру Нанак - засновник 
сікхизму. а між сікхами й козаками, між пенджабцями й українцями 
чимало спільного в мові, фольклорі, історії, обрядах, традиціях, уяв¬ 
леннях, у Пенджабі й досі частина сікхів носить синьо-жовте вбран¬ 
ня. Назва Чухиркан - двійник індійського Чакарна/ар і українського 
Чигирин, у них компоненти Чухир-Чигир-Чакар етимологічно тотож¬ 
ні, тобто мають спільне походження й однакове значення. Детальні¬ 
ше див. чакра. 
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чакра “бойовий диск" - зброя Вішну й Крішни. Із санскр. ча¬ 

кра споріднені укр. копо, авест. чахра, грец. киклос і лат. циклос «ко¬ 

ло, колесо, круг-. У санскриті чакра окрім значення «коло, колесо, 

круг, диск-, має і значення район, округа, спілка, військо, влада, во¬ 

но пов’язане і з Сонцем, яке має імена-еііітети Чакра, Ччкрабандгу, 

Чакрадвара (санскр. двара й укр. двері тотожні). Саме з Сонця-Сур’ї, 
за міфом, викувано диск-чакру для Впину й тризубець для Шіви. 
Санскр. чакра й укр. копо творять низку значеннєво тотожних термі¬ 

нів і словосполучень: 

чакра - гурт, спілка. Пор. укр. коло родичів, коло друзів. У запо¬ 

рожців козацьке копо (рада), вічове колесо, судне колесо - судові збори 
козаків, радне колесо - збори з важливих питань 

чакра - територія, область. Укр. околоток, округа. Індія колись 
ділилася на округи - чакри (чакпи), тому був термін чакрадар (чакпа- 

дар) - «начальник округи-, який сьогодні став прізвищем 
чакра - коловий танок. Укр. коло - танок 
чакра - вир. Укр. коловорот, коловерть, коловертень 
чакра - обрій. Укр. видноколо, виднокруг (Вже сонце в крузі) 

чакрават - вихор. Укр. круговерть, коловерть 
чакра-в'юха - колове розташування людей або війська. Запо¬ 

рожці для захисту теж іноді обгороджувалися возами (Увесь поїзд із 
музиками іде за молодим і стає коло діжі кругом - колесом) 

чакрадріш - видноколо (санскр. дріш споріднене з укр. зрити) 

накраяна - віз, укр. кола (Вийди, мила, з коли, покажи личень¬ 

ко родові) 

чакрі - колесо на валу. Укр. коліш колесо на валу над колодя¬ 

зем 
/хаті-чакра «колесо з глеками-, «колодязь», «чигир». Укр. коло¬ 

дязь теж містить коло -колесо- й означає «колотяі «витягання води 
з допомогою колеса». 

Чакраван «Наділений чакрою» - чоловіче ім’я, яке складають 
санскр. чакра*ван, де чакра - бойовий диск-чакра, зброя Вішну й 
Крішни, а ван - суфікс наділеності чимось або причетності до чогось, 

наявний у слов’янських іменах Іван-Йван-Йован, Радован, Мчлован, 

Сепиван. Ім’я Чакраван. очевидно, співвідноситься зі слов’янським 
ім'ям Коливан-Колован (пор. слов. Коломан, укр. Колодій). 

чакравартін «чакровертун» - найвищий титул самодержав¬ 

ного царя в Давній Індії, цар над царями. Його складають санскр. 

чакра+вартін, де чакра - «коло, колесо, диск», вартій - «вертун, кру¬ 

тій», яке сходить до санскритської дієслівної основи варт «крути- 

375 



ти. обертати», спорідненої з укр. вертіти; ін у вартін - суфікс дія¬ 

ча й наділеності чимось, властивий і українській мові. Те ж Чакрін 
«Наділений чакрою» на означення Вішну тотожне українському Чи- 

грип (саме таку форму у Шевченка має сучасне Чигирин). Колись важ¬ 

ливий термін чакраварті з часом став став прізвищем Чакраварті, 
у бенгальців - Чокроборті. Є відомий кіноактор Мітхун Чакравар¬ 

ті, а двоє бенгальців на прізвище Чокроборті прислужилися й Укра¬ 

їні: один переклав бенгальською давньоукраїнську пам'ятку «Слово 
о полку Ігоревім», а другий написав для індійських бібліотек підруч¬ 

ник української мови. Індійському Чакраварті-Чокроборті відпові¬ 

дає слов’янське прізвище (чи прізвисько) Коповрат. Його мав, зокре¬ 

ма, боярин Євпатій Коповрат, захисник Рязані від татаро-монголів 
(XIII ст.). Чакраварті-Чокроборті-Коловрат - воїнське ім’я, а в на¬ 

зві Рязань і відбито індійський термін на означення воїна - раджанья. 

Тож назва Рязань у такому разі тлумачиться як «Воінь». 

Чакрадвара «Двері Сонця» - ім’я-спітст Сонця, яке складаюіь 
санскр. чакра *двара, де чакра в даному разі означає «сонце» (осно¬ 

вні значення копо, копесо, диск), а двара - «ворога, брама», спорідне¬ 

не з укр. двері. 

Чакрадгара «Чакродсржсць» - ім’я-епітег Вішну й Крішпи, яке 
складають санскр. чакра*дгара. де чакра - зброя Вішну й Крішни, бо¬ 

йовий диск із зазубреними гострими краями, а дгара - "тримач”, спо¬ 

ріднене з укр. держати, держатепь, держець. Синоніми: Чакрабгріт 
(чакра *6гріт “бральник"), де біріт споріднене з укр. брати, Чакраб- 

гудж (чакра *бгудж “рука; тримати"), Чакрапані (чакра*пані “рука; 

тримати"). Чакрават (чакра*ват) “3 чакрою", дослівно Чакровитий, 

де ват - суфікс наділеності чимось або приналежності до чогось, 

якому тотожні українські суфікси вата й ватий, зокрема, в назвах 
(Комишувата-Комишуватий, Скспювата-Скспюватиіі, Ясинувата- 

Ясинуватий); Чакраюдга (чакра*аюдга “озброєний”) і Чакрабандгани 
(чакра*бандгана "наділений") “Наділсний-Озброєний чакрою”. Інші 
імена Вішпу-Крішни з чакра: Чакрадева (чакра*дева “бог") “Чакро- 

бог", "Владика чакритакс ж значення мають Чакрсша (чакра*іша 
“бог") і Чакрсшвара (чакра*ішвара “бог"). На означення Крішни й Ві¬ 

шну є інші імена з чакра: Чакракі "Чакровий”, Чакрін "Наділений ча¬ 

крою" (означає і "цар”), споріднене з українськими прізвищем і на¬ 

звою Чигрин-Чигирин, Чакрагадабгріт, Чакрагададгара й Чакрагада- 

пані, де три останні імені означають “Тримач булави й диску”, де гада 
- “булава” пані й бгріт - “тримач, держець" (споріднене з укр. бра¬ 

ти). 
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Чакрапаліта '‘Захищений накрою” - ім'я-епітет Вішну й Кріш- 

ни. яке складають санскр. чакра+паліта, де чакра бойовий диск із го¬ 

стрими зазубреними краями, а паліта “захищений, бережений", яке 
сходить до санскритської дієслівної основи пал “захищати, охороня¬ 

ти, берегти", відбите на давньоукраїнських теренах в етнонімах пали, 

полини, поляки, назвах Палакіїі. Палунь, Полянська земля, іменах Свя- 

тополк і Ярополк, термінах полянин, поляниця, полк, полковник, пол¬ 

ководець. Сюди ж, очевидно, стає і ім’я ватажкині амазонок - /полі¬ 

пні, про яку пише Іеродот. Розгадку її імені підказує назва Гіпаніс (так 
у давнину називалися Південний Буг і Кубань), яка тлумачиться Бик- 

ріка, тобто Гі виявляє спорідненість із санскр. го-гу-гау-/ава, яке від¬ 

носиться до найдавнішого пласта індоєвропейської лексики і колись 
означало і “бик", і “корова", як, до речі, й польське діалектне кагу. По¬ 

кровителькою амазонок була богиня-воїтслька Діва-Деві “Богиня", ін¬ 

ше ім’я якої Амма "Мати", якому й завдячує назва амазонки, дослів¬ 

но “Народжені Аммою-Матір’ю". Вона, як і грецька Іера, шанувалася і 
в подобі корови, тож Іполіта (первісно Гіполіта) у такому разі пояс¬ 

нюється як “Бережена-Захищена богинею-матір'ю-коровою-зсмлею”. 

Чакрапур “Чакропіль" - місто в Індії, назвою тотожне україн¬ 

ському Чигирин. Де санскр. пур "місто", первісно “укріплення, форте¬ 

ця”, споріднене з піль у численних назвах українських міст (Бориспіль. 

Вишпіль, Вишнопіль, Тернопіль, Ямтль). Див. Чакарнагар. 

Чакрім “3 чакрою", “Наділений чакрою", "Чакрівник" - ім’я- 

спітст Винну та його восьмого земного втілення Крішни. Вішну й 
Крі ні на мають також імена-епітети Чакрабгріт, Чакрадгара, Чакрапа- 

ні “Чакродержсць", Чакреша, Чакрешвара "Владика чакри”. Чакраюдга 
“Озброєний чакрою", Чакрін “Наділений чакрою", Чакра/адапані, Ча- 

кра/ададгара - "Чакрогадодержець" де гада "булава" - ще один атри¬ 

бут і зброя Вішну та Крішни. Ім'я Чикрш складають санскр. чакра+ін, 
де чакра - зброя Вішну й Крішни, диск із гострими зазубреними кра¬ 

ями, а ін - суфікс приналежності до чогось або наділеності чимось, 

тотожний ин в українських прізвищах і назвах. У сучасних індійських 
мовах санскр. чакра мас форми чахар, чехер. чухир тощо, відбите в 
українській мові як чигир. У пенджабців є воїнське ім’я Чухир. в укра¬ 

їнців - прізвище Чигир. Імені Чакрін тотожне укр. Чигирин (первісно 
Чигрин) - козацька столиця часів Богдана Хмельницького. Кожне ін¬ 

дійське божество має свою зброю, яка різниться від зброї інших бо¬ 

жеств. Зброєю Індри є ваджра - булава, громова стріла-перун, Ші- 

ни та його войовничої дружини Дурги-Деві - тризубець. Індра й Ші- 

ва через це мають імена Ваджрін "Наділений ваджрою" і Шулін “Наді- 
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лений тризубцем-шулою” де санскр. шула “вістря" споріднене з укр. 

шило, а трішуяа "тризубець” дослівно означає “тривістря. тришило" 

Причому Вішну (захисник охоронець земного світу) уособлює в три¬ 

зубі ліве вістря. Шіва (руйнівник старого і водночас творець ново¬ 

го світу) - середнє, а Брахма (творець світу) - праве. Брахма-Вішну- 

Шіва - індуїстська трійця-трімурті, тотожна слов'янському Триглаву. 

Чандар “Місяць” - різновид імені Чандр (санскр. Чандра) “Мі¬ 

сяць”, його, зокрема, має відомий індійський письменник Крішан 
Чандар (1915-1977), чотири романи й багато оповідань якого пере¬ 

клав українською автор цих рядків. Санскр. чандра в сучасних індій¬ 

ських мовах має форми Чандр-Чандар-Чандер. що закономірно від¬ 

билося в іменах і назвах. Це саме бачимо і в українських прізвищах 
та назвах, де санскр. Чандра відбите як Шандра (назва річки й села на 
Київщині), а Чандр-Чандар-Чандер як Шандар-Шандер-Шендер у ко¬ 

зацьких прізвищах Шандаролський-Шандеровський-Шсндсровський, 

Шендеровченко, Шендерка, Шендрик, до яких додаються і сучасні 
українські прізвища Шандра, Шандрук. Шандрюк, Шандровський. “Ре¬ 

єстр” 1649 р. фіксує козацькі прізвища на Шандар-Шандер-Шсндер у 
Білоцерківському, Брацлавському. Корсунському. Миргородському, 

Полтавському й Прилуцькому полках. Деяка розбіжність у написан¬ 

ні прізвищ Шандаролський-Шандерооський-Шендеровський свідчить, 

очевидно, про неусталеність чи неоднаковість сприйняття їх. Подібне 
явище має місце й на індійському грунті, де санскр. Чандра “Місяць" 

має і форми Чандр-Чандар-Чандер і Чанд (пор. укр. Чандей-Чендей). 

Що ж до чергування ч-ш в Чандра-Шандра, то прикладів цього чима¬ 

ло на українсько-індійському грунті: Бучма й Бушма, Чудря й Шудря, 

Чандала й Шандала, Чамара й Шамара. 

Чандері “Місячне" - давнє місто, у якому, за переказами, пра¬ 

вив Шішупала. цар племені чедіїв (пор. грузинське прізвище Чс- 

дія), суперник Крішни на руку й серце Рукміш, доньки царя Бгішма- 

ки, ім’я якого тотожне українському прізвищу Бушмака. Крішна ви¬ 

крав її прямо з весілля, коли вона вже мала стати дружиною Шішупа- 

ли, двоюрідного брата Крішни. Шішупала кинувся за ним навздогін, 
але Крішна зніс йому голову своїм диском-чакрою. У боспорських 
написах, датованих іще до нової ери. засвідчене чоловіче ім’я Сосі- 

пол, в етрусків таке саме ім’я мало божество-дитина, а ім’я Шішупа¬ 

ла й означає “Дитина-захисник” (санскр. шпиу “дитина", пала “захис¬ 

ник"). 

Чандра “Місяць” - пов’язується з жіночим началом, лівою сто¬ 

роною. водою, що й уособлює синій колір на нашому державному 

378 



прапорі, тоді як жовтий уособлює Сонце, вогонь, чоловіче начало й 
праву сторону. Індійський міф розповідає, як Місяць став владикою 
зірок і рослин. Колись на землі не було царя, який би дав їй лад, і Зем¬ 

ля перестала родити, зникли рослини, боги й люди голодували. То¬ 

ді люди настановили своїм царем Прітху і пожалілися йому, що Зем¬ 

ля не хоче родити. Розгніваний цар схопив лук, щоб її покарати. На¬ 

лякана Земля перекинулася коровою і спробувала втекти, але ГІрітху 
все ж наздогнав її, і вона стала просити прощення. Прітху пообіцяв їй 
життя, якщо вона знову почне родити й нагодує все живе. Та сказала, 
що все на світі відродиться, якщо її подоїти, але щоб доїтися, їй по¬ 

трібно привести телятко. Цар подарував їй телятко і видоїв із Землі- 

Корови у долоні, як у дійницю, всі рослини. Тому Земля-Корова вва¬ 

жається дочкою земного периюцаря Прітху і має ім'я Прітхві «До¬ 

чка Прітху». А коли Землю-Корову доїли вже боги, телям був Місяць, 

а доярем - Брихаспаті, наставник богів, уособлення планети Юпітер. 

За це боги настановили Місяць владикою зірок - Тара паті, де тара 
«зірка», а паті споріднене з укр. батько. Ведійські мудреці називали 
себе синами Корови-Землі-Прітхві й Бика-Неба, що дивовижно пере¬ 

гукується з «Велесовою книгою», яка мовить, що від Корови Замунь 
(Іран, замін «земля») й Дажбога народилися кравенці, тобто коровичі- 

бичичі-туричі. А кравенці - давня форма сучасного етноніму україн¬ 

ці. Чандра «місяць» долається і як приставка до імен богів, міфічних 
або епічних героїв, що підсилює їхню святість і любов до них: Ьга- 

ратчандра, Крішначандра, Рамачандра, Хемачандра. 

Чандра «Місячна» - індійська річка в Пенджабі, а в Україні 
є річка Шандра (на Київщині біля Миронівки). Назва Чандра озна¬ 

чає «Місячна», очевидно, тому що мерехтить, сріблиться під місяч¬ 

ним світлом (пор. численні українські річки срібпянки, Серебрянки та 
Срібні, а срібло - метал Місяця, як золото - Сонця. € і індійські річ¬ 

ки Чандрамапа «У місячному вінку», Чандраваса «В якій оселився Мі¬ 

сяць», які передають цю взаємодію річки й місяця. Україна багата на 
«чандрові-шандрові», тобто «місячні» гідроніми: на Київщині село й 
річка Шандра, притока Росави. на Хмельниччині - річка Шандрова, 

притока Збручу, на Донеччині, в басейні Сіверського Дінця - річка 
Шандриголова і ручай Шендриголів. на Львівщині, в басейні Дністра - 

три потоки Шандровець, на Закарпатті, в басейні Дунаю - два потоки 
Шандрівський, тут і потоки Шандріящик, ІІІандориків і Шиндрівка (с. 

Шешори), на Тернопільщині - потік Шендерка. 

Чандрабгага (суч. Ченаб) - річка в Пенджабі, яка разом з іще 
чотирма річками (Шатадру, Віпаша, Іраваті, Джелам) дали життя 
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назвам Пенджаб і Панчанад «П’ять Річок». «П’ятиріччя». Назва Чан- 

драбга/а утворена з поєднання назв Чандра й Бгага на означення двох 
річок, які спершу течуть окремо, а тоді зливаються і далі течуть під 
спільною назвою Чандрабга/а. 1 Чандра. і Бгага мають своїх прямих 
двійників в Україні - річки Шандра і Буг (Бог, Боуг). Такі ж відповід¬ 

ники мають в Україні й інші річки ГІенджабу-П’ятиріччя: назва ІІІа- 

тадру- значеннєвий двійник назви Стоход, назва Джелам перегуку¬ 

ється з кримським гідронімом Джальман (джаль «вода»). У назві Іра- 

ваті (у боспорських написах III ст. засвідчене чоловіче ім'я Іраваді) 

ваті тотожне віщя в українських назвах, а елемент //> той самий, що 

і в українських гідронімах Ірва, Ірпа, Ірниця, Ірпінь. Ірдин, Ірдинь, Ір- 

кпія. Сучасна назва давньої Іраваті - Раві. 

Чандравамша (Сомавамиїа) - Місячна царська династія, на¬ 

зву складають санскр. чандра+вамша, де чандра - «Місяць», вамша - 

«рід, родина; династія». Синонім - Сомавамиїа, яке виявляє спорідне¬ 

ність із терміном саки-хаумавар/а. де саки «скіфи», а хаума в хаума- 

вар/а іранська форма індійського сома, яке в індійців означає і «Мі¬ 

сяць», і «священний хмільний напій сома». Вираз саки-хаумавар/а, 
засвідчений у давньоперських клинописних текстах, означує части¬ 

ну скіфського народу, його тлумачаїь «скіфи, що шанують хаому» й 
означує жрецьку верству в скіфському суспільстві. Воїнську верству 
в ньому означує термін /аувар/а. а землеробську - аротерой, скіфи- 

орачі, тому саки-хаумаварга можливо тлумачити і як -скіфи, що на¬ 

лежать до Місячної династії». Частина українських половців належа¬ 

ла до Місячної династії, як і індійські раджпути, а полонці й раджпу- 

ти мовно й етнічно споріднені. Саме до Місячної династії належала 
українська шляхта половецького походження - Томари, які мають за 
Гімалаями своїх кровних родичів (див. Томара). 

Чандраваті «Чандровиця» - давнє місто в Раджастхані (у ІІто- 

лемся БатІгаЬаІіі), батьківщині раджпутів - індійських "козаків* які 
виявляють мовну й етнічну спорідненість з українськими половця¬ 

ми й печенігами. Назву складають санскр. чандра+ваті. де чандра - 

"Місяць”, ваті - суфікс, якому тотожне укр. виця в назвах і термінах. 

Чандраваті й місто на лівому березі Ганги біля Варанасі (Бенареса) в 
Північній Індії. Чандрапурї, Чандрікапурі - джайнська назва давнього 
міста Шравасті. важливого торговельного, культурного й релігійно¬ 

го центру Північної Індії. Місто Чандрапур (нині Чандпур) «Чандро- 

піль» є в Центральній Індії. У світлі цього прикметно, що село Шан¬ 

дра є на Київщині, а село Шандриголове й слобода Шендриголова - на 
Донеччині. 
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Чандра/ірі “Місячна гора" - священний для джайнів пагорб у 
місті Шраван-Бел гола біля Майсора (Гіівдеиня Індія). Назву склада¬ 

ють санскр. чандра+лрі, де чандра - "Місяць", /ірі тотожне укр. гора. 

Із Чапдра є й інші ороніми: Чандракута (чандра+кута “вершина") 

“Місяцсвершинна" - священна гора в Ассамі (на сході Індії), Чандра- 

натха “Місяць-цар" - у Бенгалії (Східна Індія), за переказами, улю¬ 

блена гірська вершина бога Шіви, на якій стоїть і його храм. Гора 
Шандрувка й полонина НІандріяскч є на Закарпатті. 

Чандрасур’якша "Місяцесонцсокий" - ім'я-епітет Вішну, яке 
складають санскр. чандра+сур'я+акша, де чандра - “місяць", суря - 

“сонце”, акта - “око". Санскр. чандра в українських назвах і прізви¬ 

щах виступає як шандра: на Київщині є річка й село Шандра, в укра¬ 

їнців побугують прізвища Шандра. Шандрук, Шандрюк, Шандров- 

ський, Шандаровський та інші. 
Чапін “Із луком", “Лучник" - у санскриті знак зодіака Стрілець, 

синонім Чападгара "Лукодержець". Назву складають санскр. чап+ін, 

де чап в індійських мовах "лук", ш - суфікс наділеності або володіння 
чимось, відбитий як ин в українських назвах і прізвищах. Санскр. ча- 

паведа означає “лукознавство", тобто мистецтво виготовлення луків і 
стрільби з них. Численні назви й прізвища на Чоп-Чап (Чопич, Чапек) 

у східних, західних і південних слов'ян засвідчують, що ця основа і в 
них відігравала істотну роль, відбивала якесь важливе воїнське по¬ 

няття, термін чи реалію. У цьому плані привертають увагу назви Чо- 

твка - річка на Житомирщині, притока Ірин, на лівому березі якої, за 
25 км від Малина розташоване селище Чоповччі, уперше згадане 1519 

р., але історія його набагато давніша, бо тут виявлено неолітичне по¬ 

селення IV тис. до н.е. Жителі його належали до так званої околичної 
шляхти і займалися військовою справою, вони були чопччі, чоповії- 

чі, тобто пучччі, пучнчкч. Назва Чоповччі семантичний двійник назви 
Луцьк (літописний Лучеськ), шляхта Вигова на Житомирщині похо¬ 

дила з волинських лучан-лучччів. 

Чарушравас “Чарослав". "Славний чарівністю" - ім’я одного з 
синів Крішни, яке складають санскр. чару+шравас, де чару - "чарів¬ 

ний; чарівність", шравас - “слава, хвала". Семантичний двійник імені 
- Чаруяшас, теж "Чарослав", його мав іще один син Крішни, де яшас 
- “слава, хвала", споріднене з укр. яса “слава". Взагалі, у синів Крішни 
багато імен з компонентом Чару. Чарубаху “Чарівнорукий" (баху “ру¬ 

ка"), Чарубгадра “Чарівноблагословеиний" (бгадра “благословенний, 

щасливий", споріднене з укр. бадьоріш, рос. бодрьій), Чарувсіиа «Ча- 

рівноликий» (веша «вигляд, образ, лик, вид»), Чаругарбга «Уособлен- 
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ня чарівності» (/арбга "плід” дослівно “вагітний" споріднене з укр. 

горб, пагорб), Чару/упта "Захищений чарівністю" (/учта "захище¬ 

ний. боронений, бережений"). Чарудеха “Чарівнотілий" (дедзі “тіло”). 

Чарудсииіа “Чарівний дарунок” (деіина “дарунок, дар"), ЧаручанЬра 
"Місяцечарівний" (чандра “місяць”). Чаруматі “Чарінномудра" звали 
дочку Крішни (маті “розум). 

Чатваравасіні “Чотиридорожниця”. "Яка живе на перехрес¬ 

ті чотирьох доріг" - жіноче ім'я, утворене з санскр. чатвара*васіні, 

де чатлара - "4", васіні - “жителька, .мешканка” споріднене з давньо- 

укр. весь “село” й ведійським віш. відбитими в назвах Вшигород і Ви- 

шпіпь. 

натура чатвар "чотири" - числівник, який символізує ста¬ 

тичну ЦІЛІСНІСТЬ, ідеально стійку структуру. Тому число вжиткове в 
міфах Про сотворіння світу й орієнтації в ньому: 4 сторони світу. 4 го¬ 

ловні напрямки, четвірки богів або чо триіпостасні боги, наприклад, 

чотири ТІсркунаси в литовському фольклорі, чотири боги-охоронці 
чотирьох сторін світу в індійській міфології, чотири пори року, чоти¬ 

ри епохи в історії людства тощо. Чотири компоненти актуалізують¬ 

ся і в найбільш міфопостично значимих геометричних фігурах - ква¬ 

драті. хресті, свастиці, мапдалі. Санскр. натура (хінді натур) мас і 
значення “розумний, кмітливий” споріднене з укр. хитрий, а нашу- 

ріка - “розумник, кмітливець". тобто хитрун. Індійці в усі часи сла¬ 

вилися вмінням систематизувати й класифікувати речі, факти, яви¬ 

ща, події, поняття, філософські категорії за допомогою чисел, зокре¬ 

ма. “четвірок” Чотири світові періоди, чотири різновиди живих істот, 

чотири лики бога-творця Брахми. чотири жерці при найважливіших 
обрядах і ритуалах, чотири священні веди, чотири способи політики, 

чотири роди війська (їх сьогодні уособлюють шахові фігури), чотири 
різновиди зброї, чотири суспільні стани, чотири обов’язки й чотири 
цілі людини, чотири етапи людського життя. 

Чатуранана "Чотириликий" - ім'я бога-творця Брах¬ 

ми. який зображається з чотирма ликами. Ім’я складають санскр. 

чатура+анана, де натура - "чотири", анана “обличчя, лик. подоба, 

образ" 

чатуран/а “чотири підрозділи" - загальний термін на означен¬ 

ня давньоіндійської армії, яка мала чотири роди військ, його скла¬ 

дають санскр. чатура+ан/а. де натура - "чотири", ан/а - “частина, 

підрозділ". Чатуран/а в санскриті й гра в шахи (перс, иіатрандж), 

яка. власне, й відбиває такий поділ війська - слони, колісниці, кін¬ 

нота й піхота. Ці роди військ мали свої підрозділи, одним з яких на 
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слов’янському грунті є попк. споріднений з іид. пиляк "воїн, захисник, 

оборонець" Цілком імовірно, що інд. ан/а "частина, підрозділ” від- 

биге н терміні паланка (пала+анга). де інд. пола, палак означає “яким 
захищає", "захисник" і споріднене і укр. полк. А полонка, в свою чер¬ 

гу, споріднена з греко-латинськнм військовим терміном фолон/а. Ни¬ 

зове запорозьке козацтво у військовому плані ділилося на 38 куре¬ 

нів, а в територіальному - на полапки, яких спершу було 5. а потім 8. 

За Дмитром Яворницьким. полонка з турецької в прямому розумінні 
означає невеличку фортецю. А в переносному в запорожців так озна¬ 

чувалося центральне управління певної частини території, найчасті¬ 

ше відомство, повіт запорозьких вольностсй. Осердям, центром кож¬ 

ної паланки було подвір'я з будівлями, обнесене довкола парканом. 

Чатуран/а "Чотиричленний" - таке ім'я у пуранах мав цар, син 
царя Хемопади "Золотонога". де санскр. пада "нога" споріднене з укр. 

п'ято. Ім'я складають санскр. чатура+ан/а "частина, підрозділ", від¬ 

бите в козацькому терміні полонко й латинському фаланго. Санскр. 

чатуран/а означає також "гра в шахи" (Іран, шатрондж), назва якої і 
відбиває структуру 4-х родів військ у давньоіндійській армії (бойові 
слони, бойові колісниці, кіннота й піхота). 

Чатураиіва "ЧотирикінииїГ - ім’я мудреця в пуранах. яке 
складають санскр. натура* а шва “кінь” де натуро - “чотири", ошва 
- “кінь”, наявне в терміні на означення царського обряду ашвамедга 
“пожертвини коня". "Вслссова книга" (\ЧХ ст.) мовить, що перш ніж 
давньоукраїнські племена з Пендебу-ІІеиджабу-П’ятиріччя рушили 
на захід до Дніпра й Карпат, вони здійснили жертвоприносини біло¬ 

го коня, тобто ашвамедгу. Подібний обряд дослідники відзначають у 
хеттів. римлян, кельтів, слов’ян і балтів. археологічно й образотворчо 
(у скіфському мистецтві) цей іще ведійський обряд засвідчений на те¬ 

ренах Давньої України. В Індії є річка Аіиоа, у зв'язку з чим приверта¬ 

ють увагу численні українські "кінські" назви, особливо на означення 
річок - Ушво. Освея, Осаво. Осово. Осовець та ін. 

чатурашрама “чотири відтинки" - релігійно-філософський 
термін, який розглядає людину в двох вимірах: як творіння при¬ 

роди і як творіння суспільства. Другий вимір і виводить на понят¬ 

тя чотирьох періодів людського життя - так звані чотири аиірами. У 
релігійно-філософському плані аіирама - відтинок життя, упродовж 
якого людина виконує певні функції, досягає певних цілей, повертає 
борги суспільству й богам. Чотири етапи-ашрамм цс: період навчан¬ 

ня - брахмачаря, період життя в шлюбі, родинне життя - гріхаст- 

хо; період лісового відлюдництва - вонанрастхо; період життя поза 



суспільством - саиьяса. Іноді два останні періоди об’єднуються, і тоді 
людське життя має три етапи. Подібне членування знали й слов’яни, 

у них теж існувала градація діти - мужі - стирці. Історичні джерела 
свідчать, що слов’яни знали й чотириетапний поділ людського життя, 

і ці чотири етапи порівнювалися з чотирма порами року й чотирма 
сторонами світу. Дитинство - весна і схід, юність - літо й південь, зрі¬ 

лість - осінь і захід, старість - зима й північ. Така сама класифікація 
властива давнім індійцям. Усі 4 ступені життя обов’язкові для брах¬ 

мана, а перші три дозволені також кшатріям і вайш'ям, тобто воїнам 
і селянам. Термін складають санскр. чатур+аіирама "відлюдництво; 

відлюдницька обитель". Саме перший період чи не найголовніший у 
житті людини, бо формує її. виховує особистість, громадянина. 

Чатурбаху “Чотирирукий" - ім’я-епітет Випну й Шіви, склада¬ 

ють санскр. чатур+баху. де натур - “чотири", балу - “рука”. Синоні¬ 

ми: Чатушпані (чатур+памі "рука”) й Чатурбгуджа (чатур*6гуджа 
"рука”) "Чотирирукий"; останнє ім’я мають також Кріиша, ІІІіва й І’а- 
неша. Інші імсна-епітсіи Вішиу з натур “чотири": Чатурдашитра 
"Чотириіклий" (данштра "зуб, ікло") - відбиває і регю аватару Випну, 

коли він у подобі велетенського вепра пірнув на дно океану й іклами 
підійняв на поверхню землю, затонулу під час потопу; Чашурмурті 
(чатур+мурті "обличчя, лик. подоба") і Чатурмукха (чатур+мукха 
“обличчя, лик") “Чотириликий", де перше ім'я мають також Ьрахма й 
Сканда, а друге - Брахмл И Шіиа. тобто вся трійця (трімурті) верхо¬ 

вних богів індуїзму, що уособлює тризуб, у якому Вішиу символізує 
ліве (земне). Ьрахма - праве (небесне), а Шіва - середнє вістря, яке 
символізує загибель старого й народження нового світу. 

Чатурвактра "Чотириликий" - ім'я Брахми. Такс ім’я ма¬ 

ють в епосі данава - нащадок богині Дану та шанувальник богині- 

воїтсльки Дурґи, яка відома в давній Україні під багатьма іменами. 

Саме ім’я Дур/адеві "Дурга-богиня" засвідчене на теренах України ще 
в ІV ст. до н.е. Ім’я складають санскр. чатур “4” і вактра "голова, об¬ 

личчя; рог”. Інші імена Брахми із значенням “Чотириликий” - Чату- 

ранана, Чатурмукха. 

чатурвар/а “чотири засади” - чотири жигтєві принципи, які 
сукупно називаються чотири бпага: дгарма - закон, обов’язок, вико¬ 

нання сімейних обов’язків і релігійних обрядів, арт.ха - вигода, ко¬ 

ристь, надбання матеріальних благ, доцільне використання їх і належ¬ 

на поведінка, кама - любов, чуттєва, фізична насолода, мокша - ви¬ 

вільнення від пут буття, досягнення духовної досконалості. Цих жит¬ 

тєвих принципів мали дотримуватися всі двічінароджені (двіджа), 



тобто брахмани, воїни й селяни, які загально означувалися арії. Спер¬ 

шу таких принципів було три - дгарма. артха й кама, тому називала¬ 

ся тріаарга. Дгарму знали давні українці, як і веди й шастри. Шастри 
ще в III ст. до н.е. знали таври-руси, що засвідчує Херсонська прися- 

га, про веди згадує “Велесова книга” (\МХ ст.). А дгарму і формують 
шастри, священні книги, слова дгарма й держава споріднені, а основі 
їх - дієслівна основа дгар “держати, тримати" Ведійський відповідник 
дгармі - арта, якому тотожне укр. лад. Дгарма-арта не тільки правед¬ 

ний світолад і вселенський закон, але й моральний закон, що регу¬ 

лює життя суспільства, у ведах за дотриманням арти-дгарми стежить 
бог Нарупа. тотожний давньоукраїнському Дажбогу. Арабські автори 
знають Артанію - одну з трьох територій-держав на теренах давньої 
України, а нею. судячи з усього, виступає Полянська земля, бо саме 
поляни-руси. як і таври-руси, у літописах постають найбільш правед¬ 

ними й чеснотливими серед усіх східнослов’янських племен. У скіф¬ 

ських термінах гауварга й хаумаварга відбите вар/а. яке п санскриті 
означає “стан, верства, клас, розряд". Індоіран. /ау (/о. /у) в /аувар/а 
означає “самець, бик", тож /ау вар/а означає “верства биків-бичичів", 

тобто означує воїнський стан, символ якого - бойова сокира. А хау¬ 

маварга означує жрецький стан, символ якого - чаша, причетна до 
хаоми-соми - священного напою давніх іидоіранців і скіфів, тож і 
українців, бо скіфи - ті ж українці, як це констатує "Велесова книга". 

А індоіран. хаома-хома-сома споріднене з укр. хміль. 

чатурварна "чотири стани” - давньоіндійське суспільство ді¬ 

лилося на 4 стани (верстви), які. за міфами, постали з частин тіла 
ГІершолюдини-ГІуруші, яку боги принесли в пожертву на початку сві¬ 

ту: жерці-брахмани постали з її вуст, кіііатрп-воїни - з рук, вайпп- 

селяпи - зі стегон, а шудри. залежні общинники - зі ступнів. Брах¬ 

мани відбувають обряди і навчають, кшатріі займаються військовою 
справою, керують державою і здійснюють судочинство, вайшї займа¬ 

ються землеробством і торгівлею, а шудри - ремеслами й наймиту¬ 

ванням у трьох вищих станів - аріів. Термін утворений від санскр. 

чатур+вариа. де натур - “4”, варна - "колір, забарва". Кожна верства 
мас свою барву: із брахманами-жерцями асоціюється білий колір, що 
символізує святість і чистоту, з кшатріями-воїна.чи - червоний, що 
символізує енергію і рішучість, з вайш'ями-селянами - жовтий, тоб¬ 

то поєднання білого й червоного кольорів, із шудрами - чорний (нор. 

давньослов. щодо простолюду - чернь), що у брахманів символізувало 
безбожність і темряву. Чотиристановий поділ знало давньоіранське й 
скіфське суспільство, тож і давньоукраїнське, бо “Велесова книга” в 



сукупний етнонім кравенці, тобто українці, найперше включає скіфів. 

А за скіфською легендою, яку переповідає Геродот, коли трьом синам 
Таргітая настав час визначатися, хто з них стане царем, з неба умали 
4 магічні дари - золоті чаша, сокира, плуг і ярмо. Вони далися до рук 
наймолодшому з братів - Колаксаю, він і став першим скіфським ца¬ 

рем. родоначальником скіфської царської династії. Кожен магічний 
дар символізує один з чотирьох суспільних станів: чаша - жерців, со¬ 

кира - воїнів, плуг - землеробів, ярмо - залежних общинників. У су¬ 

часних українських прізвищах відбиті ті ж 4 терміни для цих станів, 

що і в індійців та іранців. 

чатурведа “чотири веди" - сукупний термін на означення чо¬ 

тирьох вед. утворений від санскр. чатур+веда, де чатур - “4", веда - 

"відання, знання; наука” Від терміна постало й прізвище Чатурведі 
"Чотиривсдний" що означує людину, яка досконало вивчила всі чо¬ 

тири веди, є також прізвища Двіведі "Знавець двох вед" і 'Гріведі “Зна¬ 

вець трьох вед" “Велесова книга" (У-ІХ ст.) знає термін тривіди, то¬ 

тожний санскр. тріведа. що засвідчує: давні українці знали веди, а 
термін тривіди і своєрідний часовий індикатор. Бо давньоукраїн¬ 

ська пам'ятка пише про часи, коли давні індійці й українці знали ли¬ 

ше три веди, а не чотири, як пізніше, коли постав термін чатурведа 
“чотири веди". Тобто він відбиває надзвичайно давні, іще ведійсько- 

кімсрійсько-трипільські часи. 

чатурвідга-астра “чотири види зброї" - тобто метальна зброя 
(стріли, списи), неметальна (мечі), метально-нсмстальна. яку після 
метання можна повернути знову, зброя, метана з замовами, яку не 
можна повернути назад. Термін складають санскр. чатур+відга, яке 
разом означає "чотиривидий", де відга споріднене з укр. вид, різновид, 

Санскр. астра "зброя" споріднене з укр. гострий, вістря. 

чатурвіншаті-мурті "24 способи зображення" - термін сто¬ 

сується бога Вішну (у "Велесовій книзі" Вишень, Вишній), який має 4 

головні атрибути: шанкха - мушля, /ада - булава, падма - лотос і ча- 

кра бойовий диск. Всі їх він тримає в 4-х руках. Ці 4 атрибути можна 
розмістити в 4 руках Вішну 24 різними способами і кожен спосіб пе¬ 

редає певну іпостась божества. Назви цих іпостасей і порядок розта¬ 

шування атрибутів такий: 

386 



Назва 
зображення 

Задня 

ліва 

1. Кешава 

2. Нараяна 

3. Мадгава 

4. Говінда_ 

5. Вішну_ 

6. Мадгусудана 

пад.ма 

падма 

падма 

шанкха 

8. Вамана 

15. І Ірадьюмна 

16. Аніруддга 

17. Гіурушоттама 

18. Адгокшаджа 

шанкха 

19. Нарасінха падма 

20. Ач юта_падма_чакра_шанкха_Гада_1 

21. Джанардана_чакра_шанкха_гада_падма 

22. Упендра_гада_чакра_падма_шанкха 

23. Харі_чакра_падма_гада_шанкха 

24. Шрікрішна_гада_пад.ма_чакра_шанкха 

Спосіб розташування 4-х атрибутів у 4-х руках Вішну в різних 

11. Падмаиабга падма 

12. Дамодара шанкха 

13. Санкаршана шанкха 

14. Васудева шанкха 

падма шанкха 

шанкха падма 

шанкха гада 

Гада шанкха 

■ШД падма 

гада 

падма Гада 

падма 

падма 

гада 

падма 

шанкха '5Е?ЯВ 
шанкха Гада 

гада падма 

падма шанкха 

гада шанкха 

шанкха 

регіонах може варіюватися. 

чатурмасья «чотиримісячні» - сезон року з чотирьох міся¬ 

ців, календарна одиниця, прийнята в Давній Індії. Термін постав від 
санскр. натур «4* і масья (синонім масік) «місячний», утворене від 
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санскр. мас «місяць». Три чатурмасьї ділили рік на зимовий, весня¬ 

ний і дощовий сезони, початок кожного сезону відзначався особли¬ 

вим святом на повень місяця, яке теж називалося чатурмасья: у міся¬ 

ці картік (жовтень-листопад), пхаль/ун (лютий-березень) та ашарх 
(червень-липень). Між зимою і весною вшановували всіх богів відра¬ 

зу. тому свято називалося вайшвадева «всебожне», з настанням сезо¬ 

ну дощів вшановували Варуну - бога вод і морських просторів, тому 
свято називалося варунапра/хаса, початок зими відзначався як свя¬ 

то врожаю і воно називалося сакамедга. У скіфів було свято сакайя, 

тож цілком можливо, що воно споріднене з інд. сакамедга, яке скла¬ 

дають санскр. сака+медга, де медга тотожне укр. міда, а сака сходить 
до санкритської дієслівної основи шак-сак «могти; бути сильним- 

могутнім», відбитій у санскр. шака «скіфи», тобто «могутні». Чатур¬ 

масья також - сувора обітниця, яка триває 4 місяці, з 12-го дня світ¬ 

лої половини місяця ашарх (червень-липень) до 12-го дня світлої по¬ 

ловини місяця картік (жовтень-листопад). Вважається, що в ці місяці 
Вішну спочиває, тож відлюдники, не зниклі довго лишатися на одно¬ 

му місці, можуть дати обітницю, що весь цей час пробудуть на одно¬ 

му місці. Упродовж цих місяців в Індії не справляють весіль. 

Чатурмукха «Чотириликий» - ім'я Брахми, Вішну й Шіви, які 
разом складають індуїстську трійцю-трїмурш/ й уособлюють тризуб- 

трішупу, де кожен має своє вістря - відповідно праве, ліве й серед¬ 

нє. Чотири лики символізують чотири сторони світу, які ці боже¬ 

ства охороняють, а також чотири веди. Ім'я складають санскр. ча- 

тур •4-^мукха, мукх «обличчя, лице, лик», споріднене з укр. маз, миз 
у прізвищах Чорномаз, Чорномизий, Ьіломизий. Річки Чорномазівка 
йЧорномазівщина є на Чернігівщині. 

чатурхотра «чотири жерці» - при здійсненні великих і три¬ 

валих жертвоприносин, як правило, задіяні 4 головні жерці, так зва¬ 

ні рітвіджи: хотар - жрець-закликальник, уд/атар - жрець-співець, 

адгвар'ю - жрець-виконавець і брахман - жрець-наглядальник. їх су¬ 

купно й означує термін чатурхотра, що його складають санскр. ча- 

тур «4» .й хотра «пожертвини (здійснювані головним жерцем)». Є 
чотири групи жерців, по чотири жерці в кожній, які представляють 
одну з чотирьох вед. У кожній такій групі свій головний жрець. 

Чатушпані «Чотирирукий» - інше ім'я Вішну, якого «Велесо- 

ва книга» знає як Вишень і Вишній. Ім'я утворене з санскр. чатур «4», 

яке перед деякими приголосними (л. к) прибирає форми чатуш, та 
пані «рука», активне при іменотворенні, де часто має і значення «дер¬ 

жатель, держець*. скажімо. Чакрапані «Чакродсржець» на означення 

388 



того ж Вішну (диск-чакра - зброя Вішиу) або Трішулапані «Тризубо- 

держсць» на означення Шіви, досл. «У чиїй руці тризуб». 

Чатушпатха «Чотиридорожник». «Який живе на перехресті 
(чотирьох доріг)» - чоловіче ім'я, утворене з санскр. чатур «4» і пат- 

хп «дорога, шлях», якому тотожні укр. путь, англ. рчііі. 
Чітраваті "Барвиста". "Барвовиця" - дочка Кріїніїи. ім'я скла¬ 

дають санскр. чітра+ваті, де чітра - "пістрявий, барвистий", ваті - 

суфікс, тотожний українському виця, зокрема, в назвах. Один із синів 
Крішни мас ім'я Чітра/у "Рябовол", де /у - "бик, віл; корова". 

Чітраратха "Барвиста -Блискуча-Осяйна колісниця" - це ім'я 
мають епічні герої й царі: радник царя Даіиаратхи. царевич країни 
Ианчали, цар-ядава - батько царя Шури, діда Крішни, а також син 
Крішни. Чітраратха також - Сонце й Полярна зірка. Жіночою фор¬ 

мою імені - Чітраратхі “Блискучоколісиича” означується богиня* 

воїтелька Дурга, інше ім’я якої - Дур/адсві "Дурга-богиня" відоме на 
теренах України як Тіргатао (грецька передача) ще в IV ст. до н.е., 

тут його мала дружина сіндського царя Іекатея. А Гската - інше ім’я 
Дурги-Деві. 

Чухир “Диск. Чакра" - пенджабське воїнське ім’я. Похідне від 
нього - Чухирмаль, де мало “вінок; наділений, увінчаний’’, часто вжи¬ 

ване з іменами Віїїіну-Крніїии та їхніми атрибутами. Чухир - пен¬ 

джабська форма від санскр чакра “коло. круг. диск", означує зброю 
Вішну-Крішни - бойовий анек чакру з відгоненими зазубреними кра¬ 

ями. Тож Чухир - “Диск-чакра", а Чухирмапь - “Наділений-Увінчаний- 

Прикрашений чакрою” Через цю грізну зброю пенджабці й називали 
своїх синів Чухир, якому тотожне українське прізвище Чигир. Чухир 
міститься і в назві Чухиркан, міста, неподалік якого народився Гуру 
Нанак, засновник сікхизму. А назва Чухиркан (кап “місто”) тотожна 
українській назві Чигирин, що її мала козацька столиця часів Богда¬ 

на Хмельницького. На Коросгснщині с село Чигирі й річка Мала Чи- 

гирівка. 

Чхатраваті "Шатровиця" - столиця Північної Панчали (ін¬ 

дійська історія знає дві країни Панчали - Північну й Південну, як і 
дві Курудеиіі-Курустхани “Країни Куру"). Назву складають санскр. 

чхатра+вапи, де ваті - суфікс, якому тотожне укр. виця, особли¬ 

во часте в річкових назвах, а чхатра - “парасоля, намет", спорідне¬ 

не з укр. шатро. Санскр. чхатра також - один із 14 символів цар¬ 

ської влади. Історична місцевість Шатрище є під Коростенем, а на¬ 

зва Коростень має індійську паралель - назву Курустхан. означення 
місцевості, де відбулася знаменита 18-деина битва між двоюрідни- 



ми братами, описана в "Махабгараті" У Панчалі правив цар Друпада 
“Дерев’яна Нога", де санскр. пада споріднене з укр. п'ята. Дочку Дру- 

пади звали Драупаді, це цікаво з огляду на тс. що “Вслесова книга" 

зводить походження древлян аоДревч - однієї з трьох дочок Богуми- 

ра. Називання нащадків по матері - відлуння матріархату, явні матрі¬ 

архальні риси засвідчені й у панчалів: та ж Драупаді. зокрема, була за¬ 

мужем за п’ятьма братами-паидавами. битві яких зі своїми двоюрід¬ 

ними братами-кауравами присвячена'‘Махабгарата". 



шадвар/а "шість різновидів" - шість внутрішніх ворогів люди¬ 

ни. тобто шість недоліків або вад: пристрасть - кама, гнів - кродга, 

жадібність - побга, гордовитість - мана, божевілля - мада (пор. англ. 
таїі "божевільний"), зверхність - харша. Термін складають саискр. 

иіаип вар/а, де шаш - “шість" вар/а "різновид, особливість; клас". 

шадгунья "шість способів" - шість принципів зовнішньої по¬ 

літики. спрямованих на захист країни від ворожих посягань: мир - 

сандгі, війна - віграха, вичікування - асана або списана, наступ - яка, 

пошуки захисту - самашрая і двоїста політика - двайдгібгава. Під ми¬ 

ром мається на увазі укладення мирної угоди, під війною - відвер¬ 

то ворожа політика, вичікування - спокійна очікувальна позиція без 
планування наступальних дій. під наступом - виступ у похід, під по¬ 

шуком захисту - пошуки союзників або захисту у фортеці. А подвій¬ 

на політика передбачає мир з одним царем і ворожнечу з іншим. Тер¬ 

мін складають санскр. шаш+/унья. де шаш - “шість" (шаштхі "шос¬ 

тий"), гунья “чеснота, якість; спосіб, принцип". 

Шайпадгара “Городержець" - ім’я-епітет Крішни. яке склада¬ 

ють санскр. шайла+дгара. де шайпа - "гора, скеля", дгара - “тримач, 

держатель" Ім’я пов’язане з міфом, коли Індра розлютився, що пас¬ 

тухи, у яких жив Крішна, перестали поклонятися йому, і в покару на¬ 

слав на них небачену зливу. Але Крішна одним пальцем підійняв гору, 

і під нею. наче під велетенською парасолею, сховалися люди. 

шака “шаки; могутні” - санскритська назва скіфів, іранський 
відповідник якого сака. Назва утворена від індоіранської дієслівної 
основи шак-сак "могти" “бути сильним, могутнім", тож етнонім шаки- 

саки означає “дужі, могутні". Санскр. шак може означати й “бик” то¬ 

ді шаки означатиме бики, бичичі. Сак у формі зак містять українські 
ім’я (у запорожців) і прізвище Козак та ім’я половецького князя Гзак- 

Кзак. Загадковий етнонім могути в “Слові о полку Ігоревім’’ є, оче- 
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видно, слов’янська калька індоіран. шаки-саки ''могутні" 

Шакавіра “Могутній герой" - воїнське ім’я, утворене з санскр. 

шака+віра, де шака “дужий, сильний, могутній" сходить до санскрит¬ 

ської дієслівної основи шак “могти; бути сильним-могутнім", а віра 
- “воїн, богатир, герой", де віра має і форми вір-бір, особливо в пен- 

джабців і раджнутів. Вір-бір “герой, богатир" відбите в низці козаць¬ 

ких прізвищ, зокрема. Банбир, Шалбир, Балвір-Балбир; останнє, тоб¬ 

то Балвір-Балбир, якраз семантичний двійник індійського Шаквір- 

Саквір. Ім’я має форми Шакеір-Шакбір і Саквір-Сакбір, які відбиті в 
козацьких і сучасних українських прізвищах Шквира. Шковира, Сква- 

рук, Сквирень тощо. Шак-сак “могутній, дужий" відбите лише на те¬ 

ренах України в етнонімі шаки-саки “скіфи", назвах Саки, Сакаката, 

Сквара-Сквира, НІацьк. іменах Сакпш, Сакіта, Гзак, Госак і Рагойсак, 

прізвищах Сак, Сакович, Саченко. До цього ж ряду стає і прізвище 
Шкаварда-Скаварда, з якого постало Сковорода, де Шка-Ска-Ско - те 
ж саме шак-сак "дужий, могутній" 

Шакадева -Могутній бог» (різновиди Смкдса, Сакдсй) - чоло¬ 

віче ім’я, утворене від санскр. шака+дева, де шака - -дужий, могут¬ 

ній*», дева - -бог». Шакадева - семантичний двійник імені Баладсва, 

яке теж означає «Могутній бог» і яке мав старший брат Крішни й зем¬ 

леробське божество. Ім’я Сакдсй на терені України засвідчене в на¬ 

писі на біломармуровій плиті (зараз - в Ермітажі), відновленій із 83 

уламків; напис датується 525 роком боспорської ери. тобто 228 роком 
нової ери. Напис цікавий і тим. що ім’я Сакдсй фіксується тут у сло¬ 

восполученні Самбапион. сим Сакдея, а ім’я Самбатіон досить часте 
на Боспорі, воно твірне від Самбат і означає -Самбагів», -Син Сам- 

бата». Боспорське ім’я Сакдей означає -Могутній бог-, воно має і сво¬ 

го боспорського двійника - Балодей. Другі компоненти в них етимо¬ 

логічно тотожні, тобто мають спільне походження й однакове значен¬ 

ня, а перші - Сак і Бал - тотожні семантично, тобто мають однако¬ 

ве значення «Сильний, Дужий. Могутній*. Можливо, що ім'я Сакдей 
вживалося і на означення Баладеви, старшого брата Крішни й земле¬ 

робського божества - Балодея боспорських написів НІ ст., Болудея і 
Білдея козацьких прізвищ. 

шаквара, саквара «могутній бик; опора, оплот, фортеця» - тер¬ 

мін складають санскритська основа шак+вара, де шак (хінді й Іран. 
сак) “могти, “бути сильним, могутнім", а вара - -самець, бик; муж», у 
весільній термінології «жених». Саквара відбите в українському Скви- 

ра (райцентр на Київщині), що має і варіант Сквара. Тобто й Сквчра- 

Сквара означає -Могутній бик*» або -Могутня фортеця». Санскр. й 
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авест. вара означають “бик", а також “оплот, твердиня, фортеця" (нор. 

суч. укр. бик на означення мостової опори). Назва Сквира-Сквара мас 
на теренах України двійника - печенізьку фортецю на Дністрі Сака- 

ката, де ката споріднене з укр. хата й санскр. кота “укріплення, 

фортеця" А печеніги й половці виявляють мовну й етнічну спорідне¬ 

ність із раджпутами - індійськими “козаками", які вже в себе, тобто 
в Індії, мали фортецю Сакакота. Скнирл свого часу належала укра¬ 

їнській шляхті половецького походження Рожиновським і навіть на¬ 

зивалася Половсччина. Сюди стає і назва озера Сквчрспь біля с. Со- 

сниця на Чернігівщині, більш відомого як Сквирішсць. Назва дослів¬ 

но означає Бичень, а Сквиринець - Ьчччнсць. Вони споріднені з інд. 

іиаквара-саквара. яке означає і “багатоводий" і “дужий бик ", і “мо¬ 

гутня фортеця". 

Шакра "Могутній" - одне з найуживаніших імен-епітетів Ін- 

дри, царя богів і ватажка небесного воїнства, володаря небесного 
раю-снарґи. Утворене з санскр. шак*ра, де ра - суфікс діяча, иіак схо¬ 

дить до санскритської дієслівної основи шик (Іран, сак) "могти; бути 
сильним, могутнім", відбитої в етнонімі така (Іран, сака) “скіфи", кі- 

мерійському імені Сакіта, Сакта (інд. Шакта “Сила"), назвах Сака- 

ката й Сквира. Дружина Індри, окрім імені Шакрані “Шакрина", має 
і ім’я-епітет Шачі "Могутня" з яким споріднені назви Шацьк і Шаць- 

кі озера на Волині. 

Шакрадева “Шакра-бог" - чоловіче воїнське ім’я, яке мав у 
“Махабгараті" цар держави Калінґа, що воював на боці кауравів. Ім’я 
складаюсь санскр шакра *дсва, де шакра - інше ім'я Індри. а дева 
"бог". Тобто Шакрадева означає “Індра-бог". Держава Калінґа розта¬ 

шовувалася між ріками Маханаді га Годавлрі. південніше сучасного 
штату Оріса (давня Удра. Удріса). 

Шакраджа “Народжений Шакрою" - ім’я сина Індри, яке скла¬ 

дають санскр. иіакра*джа, де шакра - “Індра" джа "народжений; син", 

відбите як дзе в грузинських прізвищах. Тобто Шакраджа означає 
“Син Індри" 

Шакрадітья "Сонцемогутній", “Могутній, як Сонце" - інше 
ім'я Індри, яке складають санскр. шакра *адітья, де шакра - "могут¬ 

ній; Індра", адітья - “Сонце". Ім'я іноді тлумачать і як “Індра+Сонце ”, 

"Променистий, як Сонце". 

Шакранандана “Нащадок Шакри" - ім'я-спітст могутнього во¬ 

їна Арджуни, який вважається земним втіленням бога-воїна Індри, 

одного з п'яти братів-пандавів. у якого Крішна був колісничим під 
час війни, описаної в "Махабгараті", чоловік сестри Крішни. Саме йо- 
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му Крішна виклав своє філософське бачення світу, відоме як “Бгаґа- 

вадґіта" - “Божественна пісня" Завдяки чарівній замові, був народже¬ 

ний Кут і, тіткою Кршіни, від Індри, тому вважається сином Індри. У 
вірменській легенді про трьох братів з області Палунь. яку співвід¬ 

носять із літописною легендою про трьох полянських князів, засно¬ 

вників Києва, ім’я Ардзан мав верховний жрець, який у III ст. очолив 
опір індійських громад у Тароні, історичній області Вірменії (зараз 
у Туреччині), насильницькому наверненню до християнства. З ім’ям 
Арджун-Ардзан споріднене прізвище Ардзінба, яке має, зокрема, відо¬ 

мий учений-хеттолог і недавній президент Абхазії - Віталій Ардзінба. 
Ім’я складають санскр. шакра+нандана, де шакра - "Індра" нандана - 

“син, нащадок". 

ІІІакрарі "Ворог Шакри (Індри)" - ім’я-спітет Кріиіни, який у 
деяких джерелах виступає активним противником Індри. Ось що ка¬ 

же Крішна своєму прийомному батькові Нанді в “Прсм-саґарі" Лаллу- 

джі Лала: “Нам шанування Індри не дає нічого! Не він податель благ... 

Ми вайшХ батьку! Примножилось корів, тож звідси й назва - Гокупь, 

і зовемося /опа - “захисники корів". І наша карма н тім, щоб обробля¬ 

ти землю, вести торгівлю й шанувать корову... Бо ж веди нам велять 
не полишати звичай свого роду. Хто ж забуває свій закон і чинить за 
чужим звичаєм, на жінку схожий ту, що рід свій мас. та заміж йде в 
чужий. І тому нам тепер не Індру. а ліс і гори шанувати треба! Бо ж 
ми у лісі живемо, і ліс - нам цар! Не личить нам, того забувши, в чиє¬ 

му царстві живемо щасливо, чужого шанувати 6ога“. Розгніваний Ін¬ 

дра звелів дощовим хмарам учинити безупинну зливу, щоб переко¬ 

нати пастухів у хибності їхнього вибору, але Крішна одним мізинцем 
підійняв гору Говардгану (див.) й тримав ії, як парасолю, сім днів і но¬ 

чей над пастухами й худобою, захищаючи від зливи, насланої індрою, 

поки врешті-решт Індра не визнав вищості Крішни. Як пам’ять про 
цс на свято вогнів дивапі по селах, надто довкола Матхури, де мину¬ 

ли дитинство і юність Крішни, проводиться /овардгана-пуджа: спо¬ 

руджується пагорб із гною, прикрашений фігурками пастухів і ко¬ 

рів. Пуджа супроводжується танцями й співами на честь Крішни- 

Прідгари Тородержця" Термін складають санскр. шакра+арі, де ша¬ 

кра - “Індра", арі - "недруг", з яким споріднене укр. ворог. 

ІІІакта “Сила, Могуть" - родоначальник знатного раджпут- 

ського роду Шактаватів "Шактовичів". другий із 24 синів раджпут- 

ського правителя Удай Сінха. Проте ім’я Сакта засвідчене в Україні 
набагато раніше від часу, коли жив Удай Сінх, ще у боспорському на¬ 

писі III ст. із Сіндики (Індики, Індії) біля Керченської протоки - істо- 
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ричної Кімерії. Шактавати українською означає Саковичі або Могу- 

товичі, а основі імені Шакта (різновид Сакта) лежить санскритська 
основа шак (хіиді й Іран, сак) "могти, бути сильним, могутнім'’, від 
якої у санскриті й етнонім така (Іран, сака) “скіфи" тобто “могутні" 

Тож Шакта-Сакта означає “Сила. Могуть", жіночий варіант імені - 

Шак ті, це водночас і одне з імен Діви-Деві “Богині" богині-воїтельки, 

захисниці й покровительки воїнів, матері міст руських, козацької 
Покрови, рясно відбитої на теренах давньої України в “дівочих” і “ді- 

виних" назвах. Боспорський напис НІ ст. фіксує ім'я Сакта. вирізь¬ 

блене на вапняковій стелі, знайденій 1914 року в Керчі й датованій 
римськими часами. А вавилонський документ V ст. до н е. одним із 
свідків при грошовій угоді називає кімсрійця на ім'я Сакіта. 

ЧІактавата Сактавата "Шактаваги-Сакгавати" - знаме¬ 

нитий раджпутський рід. родоначальник якого Шакта. Назву скла¬ 

дають санскр. шакта+вата, де шакта - “сила, могутність" вата - 

суфікс, що передає приналежність до чогось або наділеність чимось, 

йому тотожні укр. вата й ватий (білувато-білуватий. синювата- 

синюватий, Комишувата-Комишуватий, Скелювата-Скелюватий). 

Тільки в санскриті вата передає чоловічий рід (жіночий буде ваті, 
укр. виця), а укр. вата - жіночий, вітий - чоловічий. Зважаючи, що 
є український відповідник індійському воїнському імені Шакта - 

Моїута, то українською ІІІактавати-Сактавати буде Саковичі або 
Могутовичі. Українські печеніги та половці мовно й етнічно тяжіють 
до насельників Раджастхану, зокрема, до його найбільш войовничо¬ 

го й могутнього прошарку - раджпутів, індійських “козаків" Моги¬ 

ли кімерійських царів Геродот розміщує на Дністрі, де в X ст. візантій¬ 

ський імператор та історик Костянтин Багрянородний називає 6 пе¬ 

ченізьких фортець, назви яких знаходять своїх двійників саме в На- 

джастхані, одна з них Сакаката “Могутня фортеця" - двійник назви 
Сквира, де ката "фортеця" споріднене з укр. хата (пор. мій дім - моя 
фортеця). Сквира. до речі, одного часу й називалася Половеччина. 

ІПакті - ім’я богині-воїтельки Діви-Деві-Дурги. жіночої іпос¬ 

тасі Шіви, а різні імена обох рясно відбиті на українських теренах. 

Ім’я Дур/адеві “Дурга-богиня", і нині популярне в Індії, засвідчене в 
Давній Україні ще в IV ст. до н.е.: тут його мала дружина сіндського 
(індського) царя Гекатея, ім’я якого означає “Гекатин", “Син Гекати", 

де Геката - ще одне ім'я Діви-Деві-Дурги. Санскр. шакті й означення 
жіночої божественної сили, на раджпутських шаблях часті її симво¬ 

ли - трикутник вершиною вниз (чоловіча шакті - трикутник верши¬ 

ною вгору). Вважалося, що ця жіноча сила, поєднана з чоловічою, ро- 
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бить воїна непереможним. Раджпути переважно сповідують шіваїзм, 
тож улюблений їхній символ на стягах і круглих щитах - тризубець, 

атрибут Шіви та його войовничої дружини. Раджпути мали звичай, 

схожий із козацьким: воїнові, що вирушав у похід, шаблю неодмінно 
вручала жінка - мати, дружина або кохана. Саме кримська Деві-Діва, 
богиня-воїтелька. покровителька й захисниця Херсонсса Таврійсько¬ 

го (літописний Корсунь, нині Севастополь), благословляла воїнів на 
битву й допомагала їм у битвах. Вона дружина Шіви-Вріиш "Бика”, 

тотожного нашому Влесу-Велесу. Імена Шикті і з цим компонентом 
популярні в давніх індійців, його мали царі (Шактівега, Шиктікуми- 

ри, Шиктірикшіта, Амиришакті. Бахушакті, Вікрамаишкті. Ански- 

шикті, Висушакті, Угришикті), цариці й царівни (Шактімата, НІик- 

тіяши, Віиінушакті), воїни (Крішнишакті, Упендрашакті), брахма¬ 

ни й купці (Шактідеви, Михендршиакті). 

Шапаграма “Захищальник” “Оберіг” - ім’я-енітет Винну і на¬ 

зва села, яку складають синскр. шали* грими, де шипи - дерево ши¬ 

ли, яке вважається священним, грими - "село”, споріднене з укр. гро¬ 

мади. Тобто Шапаграма насправді означає “Шальне (село)” чи про¬ 

сто "Шальне" (пор. укр. Тильне), де наголошене а. Випну отримав ім’я 
Шилигрими через камінець із дірочкою, уперше нібито знайдений са¬ 

ме біля села Шалагрлма на річці Іандака. Він символізує Винну і осо¬ 

бливо шанований у вішіїугтів і крішнаїтів. 

Шамбара (хінді Шамбар) "Опора", "Оплот" - у “Рії веді" могут¬ 

ній демон, який живе в горах 199 фортець якого зруйнував бог воїтель 
Індра. Можливе тлумачення назви від санскритської дієслівної осно¬ 

ви симвар-самбар «огороджувати, захищати-, у санскриті ечмвчра та¬ 

кож «загорожа, гребля-, симмрана «обора-, «відгороджене місце». 

Санскр. самвар утворюють з'єднувальний префікс сам (рос. со, укр з, 

наприклад, у назві Зборів) і вир "укріплення, фортеця”, рясно відбите 
в українських назвах Варан, Зиворичі. Пустовирівки, Скеира (Скоп¬ 

ри), Ііровири тощо. Тс, що Шамбара жив у горах спонукає звернути 
увагу на місто Самбор і на Самборське плито н Прикарпатті. Проте 
можливе й тлумачення назви Симбор як «Чорна форісця». У такому 
разі індійські форми й - Ш'ямвир-Ш'ямбир або С'ямвар-С'ямбар, де 
санскр. ш'ям-с'ям "чорний, темний” (відбите в назвах Сам, Суми, Су¬ 

ми), а вир-бар “фортеця”, відбите, зокрема, у назві міста Вир на Віїїііи- 

чині. Такс тлумачення підтримують назви Чернівці, Чорне місто, Чор- 

ногора. Чорний Черемош. Чорни Тиса якраз у цьому регіоні. А ще тс, 
що серед шести печенізьких фортець на Дністрі, засвідчених у X ст. 

Костянтином Багрянородним, була й Кракнаката, назва її тотожна 
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назві раджпутської фортеці в Індії - Крштакота "Чорна фортеця". 

І Ію назву можна тлумачити і як “Крішноиіль". оскільки Крімна “Чор¬ 

ний" - і божество, інше ім’я якого - якраз НІ'ям. С'ям. відбите якраз у 
назві індійського фільму “Рам і Ш'ям". 

Шамрай “Чориоцар" - одне з імсн-епітстів Крішни-Чорнобога, 

мас і різновид Шамрао. де рао і рай у сучасних індійських монах - 

форми санскр. раджа (хінді радж) “правитель, князь, цар". Шам утво¬ 

рене з первісного ш’ям. що с синонімом до крішна “чорний, темний”. 

І ІІГям, і Ш'ямрай-Шамрай-Шамрао - імена Крішни-Чорнобога. В 
українців побутує прізвище Шамрай і його різновиди Самрай та Са- 

морай. На Київщині біля Сквири. колись ІІоловсччини, є і село Шам- 

раїока. Ш'ямрадж-Ш’ямрай-Шамрай-Шамрао в Індії - високостатуснс 
воїнське ім'я, одне з імен Крішни-Чорнобога, різні імена якого рясно 
відбиті в українських прізвищах і назвах. 

Шанкхадгара “Мушледержсць" - ім’я Кріїини, яке склада¬ 

ють санскр. шанкха+дгара, де шанкха - “мушля”, дгара - “тримач, 

тримальник”, споріднене з укр. держати. (•! і інші імена Кріїини з 
шанкха: Шанкхачакрагададгара. ІІІанкхачакрагадахаста, Шанкха- 

чакрагадапані, які мають однакове значення "Тримач мушлі, диску й 
булави" і які складають санскр. шанкха+чакра*гада+дгара, де шанк¬ 

ха “мушля", чакра “бойовий диск”, гада “булава", пані й хаста “рука; 

тримати" (хаста споріднене з укр. кисть). 

Шанкхім “Наділений мушлею-."З мушлею" - ім’я Віиіну.один із 
атрибутів якого - мушля. Ім’я складають санскр. шанкха*ін. де шанк¬ 

ха "мушля”, ін - суфікс наділеності або володіння чимось, широко 
відбитий в українських прізвищах (Кудші. Чигрин. Лучканчн, Григорії- 

шин. Юрчишим) і назвах (Малин. Всприн. Чигирин. Яготин, Сни тип). 

Синоніми - Шанкхапанія3 мушлею в руці", ІІІанкхабгріт “Муіплсдер- 

жець", де бгріт споріднене з укр. брати. ІІІанкхін "Мушляний” також 
- означення Оксану. 

ЦІараврішті "Стрілозливні" - означення марутів, божеств ві¬ 

тру й бурі у ведійській міфології, сини Рудри (давньоукр. Род) й бойо¬ 

ва дружина Індри. Термін складають санскр иіара\врішті. де шари - 

"очерет, комиш, тростина", вріїиті - "дощ. злива". Ведійським мару- 

гам відповідають мариці “Велесової книги" й вітри, Стрибожі онуки 
“Слова о полку Ігоревім* В українців побутують прізвища Марута й 
Марутенко. Санскр. шари “стріла" первісно означало “очеретина, ко- 

миіііина” з очерету колись найперше робилися стріли, тому відбуло¬ 

ся переосмислення. Назва відомої збірки новел Олеся Гончара “Чари- 

комиші” якраз відбиває цей давній зв'язок: у цьому словосполученні 
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чари й комиші мають однакове значення, вони - синоніми, одне зро¬ 

зуміле слово (комиші) пояснює інше - незрозуміле (чари), споріднене 
з інд. шари, як і в інших подібних словосполученнях - чудо-юдо. трин- 

трава, аніка-воїн тощо. Санскр. врішті “дощ. злива" утворене від ді¬ 

єслівної основи вріш “зрошувати, зволожувати, запліднювати" від неї 
утворене й санскр. врии “самець, бик", дослівно “зрошувач, заплідню¬ 

вач", індійський “скотій" бог Шіва має і ім'я Вріш “Бик", якому тотож¬ 

не укр. Впес-Велсс, з основою вріш, у якої початкове в може випадати, 

споріднені етноніми русь.руси. русичі, русини, гідроніми Рось, Росава, 

Роська, яка, до речі, має і назву Самець. Дієслівна основа вріш-варш, 

відбита в назві Варшава, причетна до широкого й украй важливо¬ 

го кола понять нсбо-бик-дощ-зсмля-корова-зрошення-запліднення- 

врожай-багатетво-добробут. 1 лад. Лад упорядкований, організова¬ 

ний, справедливий і праведний, що його і уособлює бик-тур - втілен¬ 

ня нездоланної могутності й божественності, наділений світотворчи- 

ми якостями,опора й захисниксвітоладу. закону, моральних, етичних, 

суспільних і релігійних устоїв. Як на опорах тримається міст, так і світ 
тримається на бикові-законові-ладові. Мостова опора в українській - 

бик, що й сходить до давніх уявлень про бика - опору світу. 

ІІІарміштха "Найсоромливіша" - донька царя асу рів Вріша- 

нарвана і таємна дружина царя Яяті. від якого мала синів Ану. Друх’ю 
і ІІуру. а наймолодший Пуру став родоначальником науравіи. Міф 
оповідає, що після купання в лісовому озері Шарміштха випадково 
надягла сарі своєї подруги Деваяні. та обурилася, царівна спересер¬ 

дя штовхнула її і та впала в колодязь, на щастя, пересохлий. Переля¬ 

кана царівна втекла додому, а Деваяні витягнув із колодязя цар Яя¬ 

ті, що полював неподалік і почув розпачливі крики дівчини. Батько 
Деваяні хотів піти з царства, але Врннапарван ублагав його зостати¬ 

ся. пообіцявши як завгодно покарати доньку. Деваяні забажала, аби 
царівна стала Гі довічною служницею і невдовзі вийшла заміж за сво¬ 

го рятівника, а царівну-служницю оселила в лісових нетрях. Але на 
полюванні Яяті випадково набрів на хижку, де Шарміштха в самоти¬ 

ні згаювала невеселі дні. Жонатий цар і царівна покохали одне од¬ 

ного і потай стали зустрічатися. Час минав, у Шарміштхи народило¬ 

ся трос синів, а в Деваяні - двоє. Подвійне життя Яяті розкрилося, 

тесть прокляв молодого зятя на довічну старість, але наймолодший 
син Пуру віддав батькові свою молодість, а собі забрав його старість. 

У цьому романтичному й повчальному міфі найцікавіше те. що іме¬ 

на п’ятьох синів царя Яяті тотожні назвам п'яти ведійських племен 
- мду, турвашу. ану, друх'ю і пуру й дивовижно перегукуються з на- 
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з вами східнослов'янських і балтійських племен. А сукупний етнонім 
кравенці у “Вслесовій книзі" теж вкліо іає п'ять племен і споріднений 
з етнонімом киуриви, що сукупно означує нащадків п’ятьох синів ца¬ 
ря Яяті від ІІІлрмінітхи й Деваяні. 

Шатавіра “Стогерой", “Стосилий богатир" - ім'я Вішну. який 
має і імена Шатадгаман “Стоформний", Шатананда “Стовтіїиний", 
Шчтаварта "Стокучерий'' (санскр. варта споріднене з укр. верті¬ 
тися “закручуватися"), Шатаджіт (також ім'я сина Кріиіни) “Стоз- 
витяжний", ‘‘Всепереможний". Ім’я складають Шчта+віра, де санскр. 
віра означає “воїн, богатир, герой", а иіата (хінді салі) “сто", “бага¬ 
то, безліч" - один із найуживаніших числівників при творенні ін¬ 
дійських імен, зокрема, божеств. Індра мас імена-епітети ІІІатакра- 
ту (пор. укр. стократ) “Стосилий" Шатамчнью “Стопіівний", Ші 
иа - Шата/хні "Стозбройний". Шатаджіхва “Стоязикий", його во¬ 
йовнича дружина Дурга - Шатакші "Стоока". Шатамукхі “Столика". 
Інші імена: Шаташравас (синоніми Шчтакірті, Шатчншас) "Стос- 
лав", "Стославний", Шатагу “Стобикий", “Стонолий" “Стовіл", Шчта- 
ратха “Стоколісничний" (батько Рами звався Дчишрчтха “Дссяти- 
колісничний"), Шчташрт/а “Сторогий". "Сторіг" (ім'я відлюдника й 
назва гори), Шатапаті "Ватажок сотні" “Сотник", Шатапада “Сто¬ 
ніг", “Стоп'ят” (санскр. пада "нога" споріднене з укр. п'ята), Шита- 
патха “Стопутній" (санскр. пчтха. хінді патх споріднені з укр. путь 
та англ. раїИ), Шатапутра "Стосии" (санскр. путра “син", пор. укра¬ 
їнські прізвища Путра. Путря, Путрак. Путрик. Путренко), Ша- 
тчшакха “Стогалузий” (санскр. шакха. хінді шакх “гілка" спорідне¬ 
не з укр. сук), Шатамурдган “Стоголов", “Столикий" (санскр. мурдгч, 
мурдган “обличчя", “голова", “лик" споріднене з нині заниженим укр. 
морда-, пор. укр. прізвище Мордань і компонент мирдін у рос. пріз¬ 
вищі Чорномирдт), Шатачандра “Стомісячний", "Як сто місяців" 
(санкр. чандра "місяць" споріднене з українським прізвищем Шан¬ 
дра, назвою села й річки Шандра на Київщині). Назва річки Шатадру 
“Стобіжна", “Стопотічна" в Пенджабі значеннєво тотожна назві укра¬ 
їнської річки Стоход. Цікаво, що притокою якраз Стоходу є Стобих- 
ва (с. Радошин на Рівненщині), гирло якої біля села Стобихва иа Во¬ 
лині; на Рівненщині й озеро Стобухов. Річка Стохід-Ясиня (інша на¬ 
зва Бобри) на тій же Волині - теж притока Стоходу. Гам і село Ясинсць 
(суч. Озютичі). Стоход - права притока Прип'яті, вважається, що на¬ 
зва постала через численні паралельні русла або що вона - переосмис¬ 
лення якоїсь давнішої назви. Стоход належить до басейну Прип’яті, а 
Шатадру - одна з п’яти річок Пенджабу, які творять саму назву Пін- 
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джаб “П'ятиріччя". Не виключено, що назви Прип’ять і Пенджаб спо¬ 

ріднені - причому на грунті числа “5". Потік Стодільський є на Львів¬ 

щині. В українців засвідчені прізвища Стоколос. Стопхай, Стойда, 

Стоніг. Стоножснко. 

ИІатадру “Стобіжна, Стопотічна” - одна з п’яти річок Пенджа¬ 

бу, що творять назву Пенджаб “П’ять Річок", нинішня назва Сатлсдж. 

Назву творять санскр. иіата+дру. де тата (хінді сат) - “сто” а дру 
сходить до санскритської дієслівної основи дру “іти, текти, плинути, 

бігти". Шатадру мас українського двійника - річку Сто.ход, притоку 
Прип'яті. В назвах Шатадру й Стоход компоненти Шата й Сто ма¬ 

ють спільне походження й однакове значення - вони етимологічно 
тотожні, а ход і дру тотожні значеннєво, дру споріднене з укр. дреме¬ 

нути, рос. удирать. давать драла (деру) й відбите я гідронімах Права, 

Дрина. Дрипа.Друть та ін. 
шатапатха "стопутній" - термін складають санскр. 

шата+патха, де шата - "сто", патха - “дорога, шлях’’, споріднене 
з укр. путь і англ. раіН. Важлива давимпндійська пам'ятка мас на¬ 

зву “Шатапатха брахмана" (“Брахмана ста шляхів"), де брахмани 
- трактати, що доповнюють веди і описують різні ритуали й дійства 
при пожертвинах. Шата “сто" надзвичайно активне в творенні індій¬ 

ських імен, назв і термінів (див. Шататра). 

Шатаратха "Сто колісниць" - царське ім’я, де санскр. шата 
(хінді сат) означає "сто", ратха - "колісниця”. Сипонім - Шатаяпа, 

оскільки синонім до ратха - яті. Тому воїнське ім’я Шатаратха мо¬ 

же мати й форму Шатаяна (хінді ІЧатаян). Що. можливо, проливає 
світло на українське прізвище Стоян. Дотеперішнє тлумачення цьо¬ 

го слов’янського імені й українського прізвища від стояти викликає 
сумніви через брак переконливої аргументації і вмотивованості. 

Шаурі (Шаврі) "Нащадок Шури”, "Шурин" - імсна-еііітети 
Крішни, за іменем діда, якого звали Шура, Цар ІІІура був батьком 
Прітхи-Кунті - тітки Крішни по батькові. Санскр. шаура або шавра 
- прикметник від іменника шура. який означає "богатир, герой”. Тоб¬ 

то ишура-іиавра означає “богатирський, геройський, доблесний” або 
"Причетний до ІІІури", “Син Шури”. “Шурин" якщо виходити з імені 
Шура. Козацькі реєстри фіксують прізвища Шаура й Шаула. ІІІавро й 
Шавло - їх мають козацькі ватажки й прості козаки. Геродот знає скіф¬ 

ського царя Савлія. а повна форма Шаурі-Шаврі - Шаурій-Шаврш, де 
прикметникове закінчення іи те саме, що і в українській мові ій-ий. 

Швета “Світлий”. “Ясний". “Білий" - одна з назв планети Ве¬ 

нерн, яка має і назви Шукла, Шукра "Білий" (у санскриті назва Вене- 
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рн - чоловічого роду). Ім'я Швста має низка чоловічих міфологіч¬ 

них та епічних персонажів, серед них - Війту й Шіва. а гакож давній 
цар. якого належить згадувати у вранішніх і вечірніх молитвах. Жі¬ 

ночий варіант імені - Швста (наголошене кінцеве а) “Світла" “Яс¬ 

на" означує, зокрема, дочку бога-огця Дамиі. 27 дочок якого - місячні 
сузір'я й дружини Місяця, на означення якого є чимало імен зі Шве- 

пиг: Швстабгану, ІІІлстаниіу, Шветараиші. Швстарчіс “Ясноиромін- 

пий", “Світлосяйний" Цей же компонент містять імена інших індій¬ 

ських божеств та епічних персонажів: Швстамбарч “Вдягнутий у бі¬ 

ле" й Швстатн/ала “Ясножовтий’ - Шіва. Швставаха “Білокінний” 

- Індра, а земне втілення Індри - могутній воїн Арджун має імена 
ІІІвспиівихаїш "Ьілоколісничний' і Шветавахін-ІІІвставаджіїї "Везе¬ 

ний білими кіньми", Швстарохіта “Світло-рожевий" - Ґаруда. їздо¬ 

вий птах Вішну. Багато наїв зі шести означують різні рослини, у сан¬ 

скриті швста має і значення “білий кінь" "біла хмара" і “біла мушля", 

а шве ті “срібло". Зі швста споріднене жіноче ім'я Світліша, коротка 
форма якого - Слеша. 

Шветавара (хінді Швставар) "Біловол”. “Ьілотур" - ім'я- 

епітет Піти. їздова тварина й уособлення якого - білий або сивий 
бик. Ім'я складають санскр. швета*-вара. де швста - “білий, світлий”, 

пара (хінді вар) - “самець, бик", відбите, зокрема, у давніх гуинсько- 

неченізьких назвах на означення Дніпра - Вар. Варом, Варух. Інд. 

Шветавара-Швставар тотожне давньоукраїнському Святояр, яке 
означає Білояр, тобто “Біловіл". Святояр у "Велесовій книзі" - нснсд. 

київський боярин, “герой наш", який “розбив готів зі Скогичем". “... 

годі Святояр узяв руськолунь і бор усів ... і пішов на готів... і була сі¬ 

ча люта... і було по готах". Венед Святояр - волхв, жрець, що під¬ 

тверджує і його ім'я, бо Свят пов'язане зі значенням “світлий, білий” 

(санскр. швста), а не святий чи світ, хоча білий колір пов'язується з 
небом і вважається священним. Білий колір у давніх уявленнях сим¬ 

волізує жрецтво, червоний - воїнство, що відбивать державний пра¬ 

пор сучасної Польщі й історичний - Білорусі (сам етнонім білоруси 
означає “білобичичі"). Жовтий же колір символізує селянство. Тож 
ім’я Святояр, точніше Світлояр, виявляється семантичним двійни¬ 

ком імен Святогор, Світовит (не Світовид), Білояр і сучасних укра¬ 

їнських прізвищ Біловол. Білокур, Ьілогур, Білоус. Білорус. Ще раз за¬ 

значимо: в індійській міфології з білим або сивим биком асоціюється 
ІІІіва-Вріш-Махеїи (вріїи "бик"), якому тотожний український Влес- 

Вслес-Мокош-Стрибог. давнє поклоніння якому рясно відбите в укра¬ 

їнських прізвищах і назвах. 

401 



ЦІвеша/ірі “Білогора" - назва частини Гімалаїв на схід під Тибе¬ 

ту. яку складають санскр. швета+ґірі, де швета - “білий, світлий" /і- 
рі - "гора”. Ім'я билинного богатиря Святогор пояснюють то як “Спи¬ 

та Гора" го як “ Гой. що живе на святій горі". І хоча між шкета “білий" 

і святий існує семантичний зв'язок, усе ж Святогор насправді - Біло- 

тур, Ьімовол, воно споріднене з інд. ІІІвстагур. що його має ІІІіва, їз¬ 

дова тварина якого - білий або сивий бик. Через що ІІІіва має ім’я іур, 

Ґаур “Бик". А його дружина Леві-Діна - Іаурі. відбите в імені Гурап- 

духт, яке мала сестра половецького князя Копчака, дружина грузин¬ 

ського царя Давида Будівничого; Іураидухт - і тітка Кончакіини, не¬ 

вістки новгород-сіверського князя Ігоря зі "Слова о полку Ігоревім". 

Тож ім'я Святогор у такому разі тотожне українським прізвищам />»• 

погур і Білокур “Білотур", "Біловол". Як і ім'я ('вятогор, зі слоном свя¬ 

тий хибно пов’язується і Свят у давньоукраїнських князівських іме¬ 

нах Святослав і Святополк. яке насправді пов’язане з поняттям світ 
(польське іичаї). Тож ці два імені означають “Славний на весь світ". 

“Снітослав" і “Захисник світу". 

Шветашва "Ьілокінь". “Білокінний", “Везений білими кіньми" 

- ім’я-епігст. яке складають санскр. швста*аіива. де шоста - “світ¬ 

лий, білий, ясний”, ашва - "кінь". У західнобалтійських ятвягін кінь - 

ягіVI, а літописні ятвяги тотожні індійським ядавам. племені Кріпиш, 

етнонім ятвяги відбитий у низці українських назв - Ятвіж. Я те я.їв. 
Ядути, Ядутии і жіночому імені Ядвіга. Найвірогідніше, що з санскр. 

Шветашва “Білокінь" споріднене укр. Світязь - славнозвісне озеро 
на Волині, назва якого має різні тлумачення, але всі вони слабо вмо¬ 

тивовані, тому й малопереконливі. А Волинь - ареал з могутнім гідро* 

німним і топонімним індоарійським пластом, тож і до назви Світязь 
правомірно прикласти індійську мірку. Тим більше що Шветашва й 
Шветаваха “Білокінний" - епітети Індри. інше ім’я якого Шакра “Мо¬ 

гутній" а його дружини - Шачі "Могутня". А на Волині, де й назви 
Гупали (Кріїина-Ґопала). Ятвяги й Рахмапи, поряд із Світязем маємо 
Шацькі озера й місто Шацьк. Там і озеро [Іульмо (ГІулемсць. ІІулсмсць- 

ке) - одне з найбільших на Поліссі, державний заповідник, теж із гру¬ 

пи Шацьких озер. Батька Шачі. дружини Індри, звали Пуломан (родо¬ 

начальник литовських князів - Пале мої і). Дружиною мудреця Бгрі/у 
була красуня Пулома. а Бгрігу - предок Крішни і ядавів-ятвягін. 

ІІІветі “Світла" Шветья “Світлисга", “Срібляста" - назви ін¬ 

дійських річок у давніх джерелах. Санскр. шветі “світла" означає: і 
"срібло", а шветья - "блискуча, срібляста". Тому привертають увагу 
численні “світлі" (Світла. Світлиця. Світліший. Світязь) та “сріб- 
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иҐ (Срібнії, Сріблянкч. Срівня нка, Срібник) гідроніми в Україні. Осо¬ 

бливо багато “білих” гідронімів, семантично близьких до “світлих” і 
“срібних” назв. У водозборі Дніпра маємо 46 назв на Біп (по 23 оба¬ 

біч річки). Сіверського Дінця - 26 (но ІЗ лівих і правих приток). Дні¬ 

стра - 19 (лівих - 13. правих -6). Дунаю - 32 (всі - ліві притоки). Пів¬ 

денного Бугу - 3 (ліві притоки). Азовського моря - 8 (жодної річки). У 
цих басейнах тільки гідронімів на Ьіл - півтори сотні, з них найбіль¬ 

ше Біла - 26. Білка - 19. Білиіі - 9. Біленька - 7, Білий Потік - 7. При¬ 

кметно. що найбільше "білих” назв саме в ареалі, де найбільше й ко¬ 

зацьких “білих" прізвищ, тобто на Правобережжі, яке було основним 
ареалом осілого населення, основним осередком землеробських уяв¬ 

лень про Білобога. тотожного індійському Баладевч, землеробському 
божеству, атрибут і зброя якого - рало, плуг, ім’я його відбите п укра¬ 

їнських прізвищах Балодей, Бо пуде й. Білдей, Більдій, Бельдій та ін. 
Шіва “Благодайний” - верховне божество індійського пантео¬ 

ну. входить до трійці-грімурті верховних богів індуїзму (два інші - 

Брахма й Вішиу), що уособлюють тризуб, у якому його вістря - серед¬ 

нє (у Брахми - праве, у Вішиу - ліве). Символізує руйнування старого 
й творення нового сні гу, у руйнівній функції виступає як Кала “Час” 

символ його репродуктивної снаги - лін/а. у нього три ока. чоло при¬ 

крашає півмісяць, горло темносинє. бо колись, кажуть міфи. Проков¬ 

тнув отруту, яка могла знищити світ, на шиї в нього гірлянди зі змій 
і черепів, у руці тризубець, його дружина - богиня-воїтелька Дурга. 

гсж зображувана з тризубцем, інші імена якої Парваті, Уми, Гаурі, Ка¬ 

лі: його сини - слоноголовий Гамета та Картікся (Сканда) - бог війни, 
його обитель на горі Кайласі в Гімалаях, його гнівна іпостась - Ру- 

дра. він батько 11 рудр-марутів (у “Вслссовій книзі” маріщі). які скла¬ 

дають бойову дружину бога Індри. В Україні Шіва відомий під імена¬ 

ми Род. Блес-Велсс. Мокоиі, Бутчнат. Мчхадавч. Стрибог. які відпо¬ 

відають індійським Рудра, Бріш. Можеш. Бгутанатх. Мчхадева. Уо¬ 

соблення і їздова тварина його білий або сірий (сивий) бик. Жіночий 
варіант імені Шіва (наголошене кінцеве д) означує його енергію, уо¬ 

соблену в названих його дружинах. “Махабгарата” й пурани знають 
річку Шіва. У козаків засвідчені прізвища Шіваненко й Рудримснко 
(Рудра інше ім'я Шіви. тотожне укр. Род і відбите в назві Родснь. літо¬ 

писного міста в гирлі Росі). 

Шіва/ан/а “Шівина Ганга” - ім'я-спітстсвященної Ґанґи, яка, за 
міфами, спершу текла на небесах, а коли боги вирішили спустити її на 
землю, то її могутні потоки прийняв на себе Шіва, аби вони не завда¬ 

ли ніколи Землі. Обидва компоненти зрозумілі без пояснення. 
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Шівакачта “Кохана Шівіґ - ім'я богині-воїтспьки Дурги. дру¬ 

жини Шіви, яке складають санскр. шіва* канта. де іиівч - Шіва, кан¬ 

та - “улюб/іешщя. кохана, мила, дружина”. У циганів побутує пріз¬ 

вище Канти. 

Шївакіртана "Ііросллвитсль Шіви" - ім'я-сиітст Вішну, яке 
складають санскр. шіва*кіртана, де нива - Шіва. кіртана “сланлсн- 

ня; величальна пісня", споріднене з санскр. кірті “слана", синоніми 
до якого - яшас і шравас. а з ними споріднені укр. яса “слава" і спа¬ 

ва. Кірті н кіртана споріднені з давньопруськими іменами СіпІчИс, 

Сспісіс, СспІнІІс. литовським князівським іменем Ольгсрд (україн¬ 

ський відповідник Святослав-Світослав) і назвою села (XVI сг.) Гор¬ 

ду шишко у колишньому Путивльському шнііті на Сумщині; гака ж 
назва є на Мінщині (Білорусь) - Гсрдуцішкі. Данньопруське й литов¬ 

ське ціпі-цспі значеннєво відповідає слов’янському слав, що підтвер¬ 

джують санскритські дані. 

Шіваратха “Колісниця Шіви" - ім'я-сиігет. яке складають 
санскр. інша ірашха, де тім - "Шіна", рашха - "колісниця". Різні іме¬ 

на Шіви відбиті в українських прізвищах і назвах. 

Шівашскхара “Корона Шіви ’ - ім’я-епітет Місяця, який у 
«[юрмі півмісяця прикрашає зачіску Шіви. Ім’я складають санскр. 

шіна*шскхара, де шіва - “Шіва" шскхара - "корона, вінець, діадема" 

з яким споріднене українське прізвище ІІІсксра. 
шікха "чуб, гребінь (півня, павича), верх" - священний пу¬ 

чок волосся, який залишають після обряду першої стрижки дити¬ 

ни. в українців - нострижини. постриг, обстрижчини. У давній Укра¬ 

їні перше врочисте постриження дитини відбувалося через рік або 
більше після народження; княжат стригли в дна-три роки. Індійці, 
як і українці, залишали на голові дитини чубчик, одне або кілька па¬ 

сем волосся, залежно від того, скількох і яких божественних мудре¬ 

ців шанували в роді, громаді, стані - одне пасмо волосся, наприклад, 

носили нащадки мудреця Васіштхи. що з часом стало загальноприй¬ 

нятим. Пучок волосся на голові був і ознакою приналежності до од¬ 

ного з трьох вищих станів (жерців, воїнів, селян), так знаних двічі- 

народжених або арнв. Між пасмом нолосся на голові й довголіттям 
вбачали прямий зв’язок: на тімї містилася важлива життєва точка, 

пошкодження якої могло призвести до смерті. Тому вважалося, що 
пасмо волосся на голові має захисну функцію. Звичай стригти дітей 
перед школою і залишати чубчик досі побутує в українців, він - час¬ 

тина давнього ритуалу, пов’язаного з початком навчання дитини і по¬ 

свячення її в члени громади. 
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Шішупапа “Дитина-захисник" - у "Махабгараті" ім’я царя, дво¬ 

юрідного брата Крішни. якому Крішна в сутичці за царівну Рукмі- 

IIі. свою майбутню дружину, відтяв голову своїм бойовим диском- 

чакрою. Прикметно, що в етрусків ім’я Сосіпол мас божество-ди гина, 

якому та богині Нйліфії присвячувались і храми. Ім’я Сосіпол на те¬ 

ренах України засвідчене в бослОрських написах. Тільки ім’я Сосіпол 
етимологи тлумачать як "Рятівник міста" трактуючи пол як грецьке 
поліс “місто" а сосі - як “рятівник" Проте на справжнє значення іме¬ 

ні Сосіпол проливає світло санскр ІІІішупала (хінді ІІІішупал), де ті¬ 

шу й означає "дитина", а пал - “захисник"; із ним споріднені етноні¬ 

ми пали, поляни й поляки, назви Пала, Палакш, Па лунь. Польща й 

Палестина, словянські князівські (воїнські) імена Ярополк і Соято- 

нопк, військові терміни полк, полковник і полководець. В індійців імя 
ІІІішупал означає"Дитина-захисник". у етрусків Сосіпол - божество- 

дитина, тому випливає логічний висновок: етруське Сосіпол та ін¬ 

дійське ІІІішупал - одне й те саме ім'я, передане різними мовами, у 
них спільне походження і однакове значення. Водночас ці імена за¬ 

свідчують однакові міфологічні уявлення стародавніх індійців, етрус¬ 

ків і давньоукраїнської людності. Слід лише додати, що ім’я ІІІішупал 
більше пасувало б Кріїїші. оскільки саме він іще дитиною вславив¬ 

ся подвигами проти всіляких демонів; утім, тут могло статися і певне 
переосмислення. В індійському штаті Оріса (давня ОдісаУдра) індій¬ 

ські археологи і історики ретельно вивчають руїни міста Шішупаль- 

гарх. Особливість міста та. що формою воно - квадрат, тоді як інші 
міста Північно-Західної Індії - прямокутні. Що нагадує “скіфський 
квадрат” Геродота. яким той означував скіфські терени. Назва Шішу- 

пальгарх означає “Фортеця ІІІішупали", де санскр. /арх означає “міс¬ 

то" (первісно “укріплення, фортеця") й споріднене з укр. град-город. 

Шобгаваті “Красовиця" - індійська річка, назву якої склада¬ 

ють санскр. шобга+ваті, де шоога (хінді шобг) - “краса, чарівність, 

радість, благо" Тобто по-українському Шобгаваті буде ІІІобгавиця- 

Собгавиця, а значення - “Красовиця. Чаровиця, Гарновиця” (суфікс 
ваті тотожний українському виця в назвах). Шобгаваті-Собгаоаті 
споріднене з назвою Соб. яку має ліва притока Південного Ііугу і яка 
вважається непрозорою Тобто Соб означає Тарна. Чарівна". Сюди ж 
стають українські прізвища С.обко, Собчак. Собчук. Собчснко. Соб- 

папський. Див. також Мандчгула. 

Шрава (наголошене перше а) “Чувашія”, “Слухання". “Слава" - 

сіні царя Юванашви і батько царя Шравасти (наголошене перше а) 

“Добре відомий" “Знаменитий", який заснував відоме місто Шравас- 
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ті “Славне” в країні Кошалі. Саме в Кошалі правив батько царевича 
Рами, героя “Рамаяни", а столицею її була знаменита Айодг'я “Нево- 

йовнича", “Мирна1*. 

шравак “слухач, учень, послідовник (Будди або Джіни)" - тер¬ 

мін утворений від санскритської дієслівної основи шру "чути, слуха¬ 

ти". від якого утворене й санскр. шравін “той. хто слухає" або "той, 

про кого котиться слух, слава". Тобто бачимо, що поняття спух і слава 
взаємопов’язані. У зв'язку з цим правомірно до цього ряду віднести й 
терміни словаки, словенці, словинці. слов’яни, тож і назви Словаччина і 
Словенія. Иор. слова “Велесової книги", що назва слов'яни постала че¬ 

рез те, що вони славлять богів, тобто утворена від дієслова славити. 

ІІІравана (наголошене перше а) "Слух", “Слава", “Славний" - 

назва однієї з 27 накшатр (місячних сузірїв), якою керує Вішну і яка 
складається з трьох зірок. Також означення дощового сезону в липні- 

ссрпні й чоловіче ім’я, яке мали персонажі в пуранах. Є рослина шра- 

вана (ЗрНаегапіНиі ігиіісиі). Шраван називається і 5-й місяць (липень- 

серпень) індійського календаря, на який припадає дощовий сезон. 
Утворене від санскритської дієслівної основи шру “чути, слухати", від 
неї утворений і термін шруті на означення вед. Шравані - день повно¬ 

го місяця у місяці шраван (липень-серпень). Шравашя “Гідний слави’’ 

- чоловіче ім’я (пор. Славонія). Епітетом Шравіштха-рамана “Коха¬ 

ний Шравіштхм (накшатри)" означується Місяць, де з рамана (хінді 
раман) “коханий, чоловік, муж" може споріднюватися ім’я Роман. 

ІІІравіштха (наголошене останнє а) "Найвідоміша”, "Найу- 

славленіша" - жіноче ім’я і назва 23-го Місячного сузір’я (накшатри), 

яке складається з 4-х зірок і інша назва якого - Дганіштха "Найбагат- 

ше". Ім’я утворене від санскр. шрава+іштха, де иірава “слава", ііитха 

- суфікс, який надає основному слову (шрава) вищого ступеня якос¬ 

ті і тотожний українському префіксу най. Тобто Шравіштха озна¬ 

чає “Найславніша" ім'я утворене за тим же зразком, що й Васіштха 
“Найбагатиіий", Шарміштха "Найсоромливіша" - мати трьох синів 
Ану. Друх’ю і Пуру. родоначальників однойменних племен, які вияв¬ 

ляють багато спільного з давньоукраїнськими антами, дреговичами 
й полянами. Іще двоє їхніх братів по батькові - Яду й 'Гурвашу стали 
родоначальниками ядавів і турвашів. які виявляють спорідненість з 
літописними ятвягами й туровцями. 

ШравоЬжіт “Здобутиик слави” - чоловіче ім’я, утворене від 
санскр. шрава “слава" та джіт "здобувач. переможець, звитяжець". 

Тож можлива українська форма санскритського імені - Славожит, 

зважаючи на низку давньоукраїнських імен з компонентом жит. 
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шрадга “поминальний обряд*’ - ритуал поминання предків, 
давньоукраїнська тризна. Різновиди шрадги-три„ни: 1) періодичні, 
постійні і в періоди місячних фаз; 2) для одного предка (недавно по¬ 

мерлого й долученого до сонму предків); 3) з особливою метою чи з 
особливої нагоди (абг'юдаіка). Шрадга (окрім абг’юдаїки) здійсню¬ 

ється при парній кількості жерців, обхід вогню відбувається справа 
наліво, тобто все робиться в порядку, протилежному пожертвинам 
для богів. В українців побутує прізвище Тризна. 

шрапін “кухар, готувальник їжі" - термін утворено від сан¬ 

скритської дієслівної основи іирап*ін, де иірап - “варити, пекти, го¬ 

тувати”. з якою споріднене рос. стряпать “готувати їжу” і ін - су¬ 

фікс причетності до чогось або наділсності чимось, тотожний укр. 

ин. Тобто шрапін відповідає російському стряпун (жінка стряпуха), 

а шрапана "варіння, готування" - рос. стряпня. Синоніми: пачака, 

пактар. 

иіруті “почуте" - інша назва вед. які вважаються почутими з 
небес, на противагу емріті “запам'ятані", тобю завдячує священному 
переказу. Шруті включає найбільш авторитетну частину вед й комен¬ 

тарі до них (араньяки, брахмани, упанішади), які вважаються вічними 
і не створеними, а лише “побаченими” божественними мудрецями. 

Безпосередньо із иіруті пов’язаний ритуал шраута - колективних 
святкувань. Термін шруті утворений відсанскр. шрута “почутий, за¬ 

своєний”. яке, в свою чергу, сходить до дієслівної основи шру "слуха¬ 

ти, сприймати”, з якою споріднені укр. слух, слухання, слухати тощо. 

Зі шрута, яке означає і “славний", утворено багато індійських імен. 

Шубгра “Осяйна". "Сяюча" - одна з назв священної Іанги, ін¬ 

ша назва якої - Апа/а. має численні українські паралелі. Є чоловіче 
епічне ім’я Шубгра й двоосновні чоловічі імена з шубгра, які спершу 
були епітетами Місяця. У пуранах згадується річка Шубграоаті, по- 

українському - Шубгравіщя, Шубравиця. У санскриті шубгра "блиску¬ 

чий, сяючий, осяйний, чарівний". На Чернівсччині є річка Шубранець, 

ліва притока Пруту (бас. Дунаю), яка спершу нібито називалася Со- 

бранець, тому й тлумачилася як “Збірна річка", "Річка з кількох при- 

юк". Про іе Шубранець насправді споріднене з санскр. шубгра, гож як¬ 

що Шубграваті українською Блискавиця, Сяевиця. Чаровиця, то Шу¬ 

бранець означатиме Ьлисковець, Сяевець, Чаровець. В українців побу¬ 

тує прізвище Шубравськиіі. Див. також Шобгаваті. 
шудри - найнижчий за рангом, четвертий стан давньоіндій¬ 

ського суспільства, гри інші: жерці-брахмани,воїни-кшатріі і вайиі’і- 

селяни - землероби, ремісники, торговці. За міфами, створені зі стун- 
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нів Першолюдини-Пуруші, принесеної богами в пожертву на почат¬ 

ку світу. Колір стану - чорний (пор. слов’янське означення простолю¬ 

ду - чернь). Шудрі займалися різноманітною виробничою діяльністю, 

нони могли бути незалежними в майновому плані і вважатися право¬ 

здатними членами суспільства. Відбувалося поступове зближення їх 
із трьома іншими станами, навіть з’являлися іиудрівські царські ди¬ 

настії. У Південній Індії в середні віки до шудрів належало багато ца¬ 

рів, сановників, торговців і основна маса землеробіїї-обіцинників. Іс¬ 

нування царів-шудр підтверджують “Мапу-смріті" ("Закони Ману”) і 
"Махабгарата". Китайський мандрівник Сюань Цзян у записках про 
Індію початку VII ст. пише, що з ІЗ сучасних йому індійських царік 5 

- кілатрії, 4 - брахмани, 2 - вайіи'ї і 2 - шудри. У середні віки реміс¬ 

ничий люд здебільшого складали шудри. З розпитком ремесел і поси¬ 

ленням ролі міст мінялося і станови ще иіудр, як і на селі. “Артхаша- 

сіра" (трактат про управління держаною), вбачає н і пудрах найбільш 
корисний і виробничий прошарок народу, а коли йдеться про осво¬ 

єння нових земель, радить оселити ілм шудрів-землеробів. Сюань 
Цзян усіх шудр вважає землеробами, а вайнм, за ним, це торговці, 
більш шановані, аніж землероби. Асірологічний трактат "Анґлпіджі" 

відносить шудрів до арїів. тобто вільних общинників буддійський 
трактат “Мілімда-паньхо" ('‘Запитання Мілінди") вдйш’їн і шудрів 
об'єднує в одну групу, що займає гься обробітком землі, скотарством 

і торгівлею. Підвищився і релігійний стаїус шудрів: жерці-брахмани 
вже дозволяли їм слухані веди і відбувати деякі арійські обряди. Тер¬ 

мін шудри відбитий у низці українських прізвищ - Шудр а, Шудря. 
Шудрак, Шудрпка. Шудрак. Шудрснко, Шудриченко. Останні два пріз¬ 

вища засвідчені в козаків Кальмицького й Полтавського полків ("Ре¬ 

єстр" 1649 р.). вони передбачають існування прізвищ Шудри й Шу¬ 

дрик що мають індійські відповідники. Ім’я Шудрпка (хінді ІІІудрик). 

тотожне українському Шудрак. мав цар і драматург середини І тис. 

н.е. Псиною мірою осередком українських прізвищ на Шудр є полтав¬ 

ський регіон, у Полтавському полку засвідчене й козацьке прізвище 
Чамаренко. а шудри й чинари в Індії близькі за соціальним статусом. 

У Хоролі засвідчене прізвище Пппікпр. яке має індійський відповід¬ 

ник і пов’язується з верствою торговців, купців, належних до третьо¬ 

го стану - вайііпн-сслян. У Пол ганському полку засвідчене прізвище 
Кудсрка, в Миргородському - Кудип і Кудинович. у Кропивнянському 
- Кудиненко, пов'язані зі жрецьким, брахманським станом. Воїнська, 

кшатрійська верства представлена тут козацькими іірізшіща.мн Нир¬ 

ко. Царенко, Царичснко. які споріднені з індоіран. кіиаінр-хшахр “сн- 
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ла. влада” і від якого утворене укр. цар. Тож лише у полтавському аре¬ 

алі представлено ті самі 4 суспільні стани, що і в давньоіндійському 
суспільстві. 

ІІІулін (Тріиіулін) “Наділений тризубцсм-иіулою-трішулою” - 

ім'я-епітет Шіви, де санскр. шула “вістря" споріднене з укр. шило, а 
тріїиула “тризубець” дослівно означає "тривістря, тришило”. Кожне 
індійське божество мас свою специфічну зброю, такою зброєю ІІІі- 
ви є тризуб - шула або трішуяа в санскриті. Суфікс ін п іменах ІІІулін 
і Трішулін означає націленість чимось або причетність до чогось; та¬ 

кий суфікс (ин) знає і українська мова. 

Шурасена - легендарний цар, якого індійська традиція вва¬ 

жає родоначальником племені шурассни (шаурассни. шаврасспи). 

Ім'я містить компоненти шура+сена. де шура - “герой, богатир", сена 

- “сила, військо, армія- Тобто Шурасена означає "Богатирська сила", 

"Геройське військо", “Доблесна армія" а етнонім шаурассні-іиаврассні, 

в такому разі, означає “плем’я Шурасени". “Шурасеновс (плем'я)" В 
етнонімі шаурасені-іиаврасені компонент шаура-іиавра навдивови¬ 

жу подібний до савро в етнонімі савромати. Шаурасені - назва одно¬ 

го з пракритів, простонародних діалектів, яким розмовляли в племе¬ 

ні шаурасені. 

Шучіратха “Осяйна колісниця" - ім'я царя в епосі, складене з 
санскр. шучі+ратха, де ратха - “колісниця", а щучі - “сяючий, осяй¬ 

ний, променистий, чистий, ясний, священний”. Шучі також означен¬ 

ня Сонця. Місяця, Вітру. Шіви й планети Венери (іид. Чіукра). Ім’я 
Шучі мають багато міфологічних та епічних персонажів, серед яких - 

сини мудреців Бгрігу та Вішвамітри. царевичі тощо. 

ІІІ’яма (хінді Ш'ям) "Чорна. Темна” - інша назва ріки Яму- 

на (Джамуна, Джамна), священної для індійців, бо на її берегах про¬ 

вів дитячі та юнацькі роки Крішна-Чорнобог, інше ім’я якого також 
Ш'ям “Чорний”, "Темний". З нею споріднена назва річки на Чернігів¬ 

щині - Сейм, яка теж означає “Чорна, Темна (річка)", що цілком у ду¬ 

сі рясної "чорної" гідронімії і топонімії саме в чернігово-сіверському 
ареалі. Назва Суми й річка Сума, на якій розташоване це місто, теж 
стають до цього ряду. 

ш’ялшль - санскритське означення великої чорної бджоли, 

яке виступає чоловічим і жіночим іменем, зокрема, означує богиню- 

воїтельку Дургу - Ш'ямала. Його складають компоненти ш'яма+ль, де 
ш'яма - "темна, чорна забарва". а ль - суфікс, що утворює прикмет¬ 

ники від іменників. Його ми бачимо, наприклад, у словах журавс-ль, 

чап-пя, гуц-ул тощо. Із санскр. шямаль споріднені укр. джміль, чміль. 



ядава «клани» - знамените плем’я (рід), з якою походили Кріш- 

на та його старший брат Ііаладена. тотожне літописним ятвягам, захід- 

ноба/ітійському племені, яке часто згадують давньоруські літописи і 
проти яких не раз здійснювали походи київські і галицько волинські 
князі.. Родоначальником я дані в індійський епос вважає Яду - стар¬ 

шою енна царя-кшаїрія Я тш і брахманки Декаяіи. Плем'я яду .на¬ 

дую п. веди, причому н них зазначаї гься, що бог-воінннк Індра при- 

вів ного га ще одне плем'я - турившу (пор. туровці) «з далеких кра¬ 

їв". За індійською класифікацією ядавн наїїівбрахманп-паиіикіиатрії, 

юнго належать і до воїнської о. і до жрецького стану, оскільки Йду - 

сіні кіпатрія і брахманки. Таке ж змішане кніатріїїсько-брахмаиське 
походження маюіь і ятмяги. 

ІНДІЙСЬКІ ЯД.ІВН. плем’я Кріїнип. ИІДІІОСЯ1 ІіСЯ до жерців, при¬ 

чому. жерців асурських. первісних, маїріархальних, бо асури - стар¬ 

ші брані пізніших богів цепів. Тож І ЛІІОПИСІІІ ЯІВЯІ И, ТОТОЖНІ ІНДІЙ¬ 

СЬКИМ ядавам, відноситься до жрецького езану. Це до певної міри 
прояснює, чому ягняїн и споріднені з ними інші балтійські племена 
(пруси, самби, счптди) найдовше опиралися наверненню до хрисіи- 

яистна і чому проти них ідійсіновали походи київські й галицько- 

волинські князі. їй) нівягп й інші балтійські племена сповідували 
первісну, язичницьку, асурську релпію. і жерці-брах.мани (йор. ли 
іовське нрізніицс ПрахміШґ) мали серед них г.иняіконнії вплив, вони 
були найбільшими ренінистими предківської віри. Ібму її воліли їхні 
племена відходи пі ікс далі в ліси н бою і а під наїиском ужесхрнсіи 
янізонаїїпх київських і іалнцькнх книзін. які уособлювали воїни.мій 
сіли, вдаючись і до збройною «ахіїсіу своєї первісної віри. Ч'очнкінь 
м> іак. як і за тисячоліття до ци>го у Вірменії індійські громади чн 
питі за пекли и опір насильницькому папері ієн ню до хрнсгияііс гва. І 
пока.ижо. що цю бороіьбу іуі очолив верховини жрець Лрдзан. ім’я 

410 



якого тотожне імені Арджун у “МахабгаратГ. Його мав один із п’яти 
братів-пандавів. на боці яких виступав Крішпа. могутній воїн, якому 
Крішна допоміг викрасти собі в дружини спою сестру Субгадру і яко¬ 

му виклав “Божественну пісню ” - знамениту “Бгаїавадлту". 

Як індійські ядави щодо себе мають назви данави й сатвати, 

так і ятвяги теж мають щодо себе дві інші назви - дайнови й судовії- 

ти. Саме ім’я Яду безпосередньо вказує на приналежність його но¬ 

сія до жрецького стану, оскільки санскр. яду означає “провидець, ча¬ 

родій, чаклун, жрець" Санскр. ядава “ядави" складають компоненти 
яду+ва, де в а - суфікс збірної множинності, наявний і в слов’янських 
мовах (укр. братва, литва, мордва, рос. ботва, листва). Тож етно¬ 

нім ядави означає “нащадки Яду”, а дослівно - “належні до жрецького 
стану, жерці". Так само тлумачиться й етнонім ятвяги, з яким спорід¬ 

нене польське жіноче ім'я Ядвіга. З ядавів-ятвягів походять Крішна- 

Чорнобог (пастушницьке й воїнське божество) й Баладева-Білобог - 

його старший брат, землеробське божество, атрибут і зброя якого - 

рало, плуг. Різні імена їх обох рясно відбиті в українських прізвищах 
і назвах. В Україні з ятвягами пов'язані назви Ятва. Ятвяги, Ятвіж, 

Ятвязь, Ядути. Ядутин, запорозькі козаки й сучасні українці мають 
прізвища Ядута-Сдута і Ядутгнко-Єдутенко. У Ніжинському пол¬ 

ку за “Реєстром" 1649 р. в одній сотні служили Опаиас Єдута й Іван 
Ядутснко, у Воронківській сотні Переяславського полку сотникував 
Богдан Кришнснко. а в Заворицькій сотні цього ж полку були коза¬ 

ки Федір Болудсй і Максим Бамбиренко. Останні два прізвища цікаві 
тим. що відбивають два різних імені старшого брата Крішни - Бала- 

дева (хінді Бальдев) “Могутній бог" і Балавіра (хінді Бальвір, пендж. 

Балбір) “Могутній богатир". “Доблесний герой", відбиті в козацьких 
і сучасних українських прізвищах як Балвір, Бальвір. Балбир, Балби- 

ренко. 

Ядава “Нащадок Яду". “З роду Яду". “Ядав” - ім’я-епітет Кріш¬ 

ни, який походив саме з ядавів-ятвягів. тож і має низку імен, які це 
відбивають. 

Ядава/р’я “Найперший з ядавів" - ім'я-епітет Крішни, яке тво¬ 

рять санскр. ядава*аір'я. де ядава - “ядави". чгр'я - "перший, пере¬ 

дній, чільний". 

Ядавапракаша “Світло ядавів" - ім'я-епітет Крішни. його скла¬ 

дають санскр. ядава+пракаиш, де ядава - “ядави". пракаша - “світло, 

сяєво, блиск". 

Ядавапутра "Син ядавів" - ім'я-епітет Крішни, складають 
санскр. ядава+путра, де ядава - -ядави-. нутра - -син-. Обидва 
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компоненти відбиті в українських прізвищах і назвах: Ятва. Я дути, 

Ядутин. Ятвяги, Ятвязь, Ятвіж (назви), Ядута-Єдута, Ядутенко- 

Єдутенко (прізвища); Путра, Путря. Путро, Путрак. Путрик, Пу- 

тренко. Путриченко (прізвища). Путрівка (село на Київщині) й Пу- 

треда (річка на Закарпатті). 

Ядавараджа «Цар ядавів- - ім'я-епітет Кріїнни. яке утворю¬ 

ють санскр. ядава+раджа. де ядава - «ядави», раджа - «цар». Санскр. 

раджа-раджіп «правитель, князь» відбите в прізвищах Рожиновськии. 

Ружинськии і Ружицький. яке мала українська шляхта половецько¬ 

го походження, «половці зе Сквири». нащадки й родичі половецько¬ 

го князя Тугоркана; дочка його 1094 року вийшла заміж за велико¬ 

го князя Святополка II Ізяславокичл. Значеннєві двійники їх - укра¬ 

їнські прізвища Княжинськии і Княжіщький. Сюди ж стають Рожівка 
-Князівка» - село на Броварщині. за 2 км від якого є Цареве городи- 

ще, і Рожни на тій же Броваріцині - село на лівому березі Десни. На 
Броварщині відчутний значний половецький вплив, половці мовно 
й етнічно споріднені з раджпутами - індійськими «козаками», сама 
назва яких сходить до санскр. раджа-путра. хіііді радж-нутр «цар¬ 

ський син; царевич». Тому й не дивно, що наведені прізвища й на¬ 

зви (як і Провари) легко пояснюються з половецько-індійського ра- 

джім «правитель, князь, цар». На слов'янському грунті дж стало ж або 
з (пор. Разін), а раджін. через українське окання, прибрало форми ро¬ 

жни, польське ружии. Отож Рожни (первісно, мабуть. Рожне) означає 
«Книжне», а село Княжичі - теж на Броварщині. Пагорби над Десною 
біля Рожнів і досі називають то Половецькими, то Княжими. 

Ядаваиіардула «Тигр ядавів» - ім'я-епітет Крішни. утворене 
від санскр. ядава+шардула, де ядава - «ядави», іиардупа - «тигр». Си¬ 

нонім - Ядуиіардула. 

Ядавашрештха «Найславстніший з ядавів» - ім'я-епітет 
Крішни. яке складають санскр. ядава*-шреіитха, де ядава - «ядави», 

иірсиїтха - «найнідоміший. найелавпіший. найзнамснитіїний», яке, в 
свою чергу, утворене з санскр. іиру+іиітха. де мру - «чути», спорід¬ 

нене з укр. спух і слава (санскр. чіравас). а іштха - суфікс, що передає 
найвищий ступінь порівняння у прикметників (пор. Ніісіштха, Дга- 

ніштха «Найбагагший», ІІІарміїшнха «Найсоромливіша»). Цілком 
можливо, що з санскр. шрештха споріднене укр. шляхта, тим більше 
що санскр. р на слов'янському і грецькому грунті часто-густо стає л 
(санскр. пурна - рос. попньїй. дір/ха - долгий, врік - волк, Яріш - Плес, 

піарк - толк, пур - поль). Синонім - Ядуїирсштха. 

Ядавендра «Індра ядавів» - ім'я-епітет Крішни, складене з 
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саискр. ядава* іпдра, де ядава - -ядави-, індра - «Індра; цар». Тож ім’я 
може тлумачитися і як -1 Іар ядавів». і як «Індра ядавів». 

Яднвешвара «Бог ядавів» - ім я-ештет Крішни. яке творять 
саискр. ядава+іиівара, де ядава - «вдави», ішвчра - «бог, владика, Все¬ 

вишній, господь», синонім якого - шш. споріднене з кус. 

Ядаві «Ядавка» - жіноче ім'я, яке відбиває приналежність до 
ядавів - племені Крішни, досл. «(жінка) з роду ядавів», «ядавська». 

Таке ім’я має низка міфологічних та епічних жіночих персонажів, зо¬ 

крема, маги царя Саґари й дружина царя Субаху. Ядаві також ім'я 
богині-воїтельки Дурги, дружини Шіви (обоє зображаються з три¬ 

зубцем). 

Яду «Жрець» - ім’я родоначальника ядавів, з яких епічна тради¬ 

ція виводить Крішну (воїнське й пастушницьке божество) і його стар¬ 

шого брага Ьаладеву (землеробське божество, атрибут і зброя якого 
- плуг). Обоє вони земні втілення (аватари) Винну: Крішиа - восьме, 

а Блллдсва, судячи з його статусу старшого брата - сьоме. Ядава «на¬ 

щадки Яду» тотожні літописним ягвягам. Ім'я сходить до санскрит¬ 

ського терміна яду (має і форму джаду) "провидець, віщуй, зоречит, 

чаклун, чародій, жрець", якому тотожне авсст. яту "чаклун, чародій”, 

від якого утворене Іран, ятукан "девівський священнослужитель- 

жрець”, а деви в іранців - злі духи, демони, тоді як в індійців деви - бо¬ 

ги. Іран, ятукан мас синонім кундакан, тобто яту-яду і кучда - семан¬ 

тичні двійники. Кунда також - ім’я Вішну. столиця держави Бгоджі- 

Дарбги Відарбги, якою правив цар Бпшмака і де народилася Рукміні, 

дружина Критій, називалася Кундш "Жречин”. "Жрсцьк". а серед гак 
званих болоховських міст в Україні, назви яких мають свої індійські 
відповідники, значиться місто Нуднії. Ім’я Бгіїимака тотожне україн¬ 

ському прізвищу Бушмака, як і під. Игішма "Грізний” тотожне укр. 

Бушма, ім’я Рукміні "Золота” тотожне сучасному латиському прізви¬ 

щу Рукманс. Є і латиське ім'я Кріш'ян. його мав. наприклад, Кріш'ян 
Барон - відомий дослідник латиських дайн (пісень); до речі, інша на¬ 

зва ятвягів - дайнова. а індійських ядавів - данава. Людність країни 
Бгоджі-Дарбги називалася бгоджани й дарбги, вочевидь споріднені з 
українськими бужани й дупіби. 

Тобто ім’я Яду означає "Жрець. Віщуватсль. Провісник, Волхв’’. 

Індійські джерела недвозначно вказують на приналежність Яду до 
брахманського (йор. у латишів прізвище Брахмане), тобто жрецько¬ 

го стану. Його маги Деваяні була донькою Шукри - верховного жер¬ 

ця при цареві асурів Врішапарвані. Шукру індійська традиція вважає 
сином, а іноді й ототожнює з легендарним мудрецем-жерцем Бгрігу. 
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засновником знаменитого жрецького роду бгар/ави, що його високо 
підносить індійська традиція, зокрема, індійський епос. Деякі дослід¬ 

ники вважають, що саме завдяки цьому родові ми маємо “Махабгара- 

ту" в її теперішньому вигляді, яку бгар/ави піддали своїй грунтовній 
редакції. Плем'я бгрігу, як і яду, знають іще веди, його відомий індій¬ 

ський учений Суніті Кумар Чаттерджі схильний пов'язувати з фрігій¬ 

цями, а фрігійці - одне з іллірійських племен. У “Велесовім книзі” іпі- 

ри, ілірійці - дружній русам народ, назва їхня сходить до імені їла (ва¬ 

ріанти Іра, їда, Іза), що його мало жіноче божество, яке уособлювало 
Корову-Землю і тотожне Корові Замунь-Землі у “Велесовій книзі”. Як 
короничі-кравенці-українці є нащадками Корови Зимупь, так і іліри- 

ілірійці є нащадками Іли-Зсмлі-Корови. Тобто етнонім іліри-ілірійці - 

семантичний двійник етноніма коровичі-кравенці-українці. Друга на¬ 

зва Трої - Іліон теж пов'язане з ім’ям давньої богині Іли-Іри-Іди-Ізи, 

На Керченському півострові було давне місто фортеця Ілурат назва 
означає "Дане Ілою”. де рат означає тс саме, що й дач в імені Вогдан, 

синоніми якого укр. Вогорчд-Вогораз та Вограт-Ваграт-Вагарат, від 
якого утворене відоме грузинське прізвище Вагратіон “Син Витрата- 

Багарата". 

Яду-вамша-вівардгана “Примножувач слави роду Яду" - ім'я- 

епітст Кріпиш, яке складають санскр. яду+вамша+оівардгаиа. де яду 
- "ядави”, вамиш - “сім’я; рід; династія-, вівардгана - “примножен¬ 

ня, збільшення, зростання" що сходить до санскритської дієслів¬ 

ної основи вардг-врідг “рости, розвиватися, множитися, більшати”, з 
якою споріднена слов'янська основа валд-волд-влод-волод, відбита в 
численних давньоукраїнських іменах і назвах, серед яких Володимир- 

Владимир і Житомир. 

Ядувіра “Герой ядавів- - ім’я-епітет Крішни. яке складають 
санскр. яду+віра, де яду - “ядави". віра - “герой, богатир", відбите як 
вір і бир в українських козацьких і сучасних прізвищах Валвір. Валь- 

вір, Валбир, Валбирснко, споріднених з санскр. Валавіра (хіиді Валь- 

вір, Вчльбір) “Могутній герой-, яким означується старший брат Кріш¬ 

ни - Валадева “Могутній бог". 

Ядудваха “Нащадок ядавів" - імя-спітет Крішни, яке утво 
рюють санскр. яду+удваха, де яду - “ядави". удваха - "син, нащадок", 

утворене з санскр. уд+ваха. де уд - прислівник, що передає значен¬ 

ня "вгору, нагору”, а вах “вести, приводити". Санскр. удваха має і зна¬ 

чення “женитися, одружуватися", що перегукується з укр. приводити 
дружину, увод (викрадення нареченої), весілля. 

Ядукумара “Царевич ядавів” - ім'я-епітет Крішни. яке скла- 
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дають санскр. яду+кумара. де яду - “здави", кумира - "царевич; син". 

Назви Комарівка, Княжим, Кпяж-город, яку свого часу мав Шарго- 

ріН> - місто на Вінничшіі. дозноляє судити, що не всі українські на- 

яви й прізвища на Комар слід пов'язувати з комарами, бо. зрештою, 

комар не така важлива комаха, аби на її честь називати міста, що ко¬ 

лись мали високий соціальний статус. Тож у випадку з Комарівкою- 

Миргородом, слід гадати, звичне комар перекрило собою інше, фоне¬ 

тично подібне, але вже незрозуміле слово, яким і є санскр. кумир “ца¬ 

ревич. княжич". Виходячи з цього, назва Комарівка щодо Шаргорода- 

Княжгорода мусила мати форму Кумарівка. А сам ІЛаргород у такому 
разі тлумачиться як Царгород. Княж город-, пор. інд. кіиатр, Іран .хшахр 
"сила, влада" з якого й укр. цар. надзвичайно рясно відбите в україн¬ 

ських прізвищах. 

Ядумані “Коштовність ядавів' - чоловіче ім’я, яке складають 
санскр. яду+мапі, де яду - "вдави" мамі - "коштовність; рубін” Від 
мані утворені чоловіче ім'я Манік та жіноче Маніка (пор. українське 
прізвище Манпк). 

Ядунандімі “Нащадиця-Дочка ядавів" - жіноче ім'я, яке скла¬ 

дають санскр. яду+мамдімі. де яду - "належний до роду Яду". наидіні - 

“дочка", нандана - "сим". Ім'я Яду пандана “Нащадок-Син ядавів" мав 
Акрура "Нежорстокий". якого злий Каиса, дядько Крішни но матері, 

підбивав звести Крішну зі світу. 

Ядуматха “Цар ядавів" - ім’я-спітет Кріиіни, яке складають 
яду+натха, де яду - "ядави". натха - "цар. правитель" Споріднене 
з сучасним іменем Натан; пор. інд. натхан “цар" наприклад, в імені 
відомого індійського шахіста - В і шва натхан Ананд. яке означає "Цар 
світу" Жіночий варіант - Наталя. Натаиіа - "Правителька. Княги¬ 

ня, Цариця”. На терені України як наш відбите в імені Ьутанат, за¬ 

свідченому в написі III ст.. знайденому на Молдаванці в Одесі. Во¬ 

но тотожне індійському Бгутанатх, де бгути - добрі й злі духи, що 
складають почет бога Шіви. Тож Бгутанатх-Бутанат означає "Вла¬ 

дика бгутів" і означує бога Шіву, інші імена якого на теренах Давньої 
України - Мокош. Влсс-Вепсс, Стрибог. Махадава "Великий бог" (на¬ 

пис III ст. з Білгорода-Дністровського. давньої Тіри). 

Ядупаті "Владика ядавів" - ім'я-епітст Крішни. яке складають 
яду+паті, де яду - “ядави". паті - “захисник, владика, хазяїн", з яким 
тотожні балт. раї*, рос. батя. укр. батько. Санскр. паті утворене з ді¬ 

єслівної основи па “захищати, охороняти, берегти" й суфікса ті. який 
творить іменники від дієслівних основ, паті як подь відбите в укр. 

господь, досл. “владика всіх" 
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Ядупун/ава (синонім Ядавапун/ава) “Бик ядавів" - ім'я-епітет 
Крішни. яке складають яду+нуп/ава. де яду - “ядави". нуп/ава - "са¬ 

мець, бик, тур", яке. в єною чергу, складають еднекр. нунь/ава, де 
пуп - “самець; чоловік", /мм - “віл. бик". Тобто пун/ава дослівно - 

“бик-самець, бугай”. Оскільки поняття бик мас і значення “ватажок", 

"вождь", “проводир", то Ядунунгава-Ядавапун/ава може означати і 
“Ватажок ядавів" Санскр. /ава мас форми /о-гу, відбиті н укр. хазя¬ 

їн (інд. уоса їм “власник корін-худоби"). отара (санскр. /ошра “череда 
корів-худоби”), прізвищах І'упал, Гупало. Гупаленко (інд. Гопап, Іопала 
“Захисник корів-худоби", “Пастух" - популярне ім’я Крішни). назвах 
Гупали. Гупалівка, Гупалівщина. Гава також в Авесті” - назва країни 
Согду-Согдіани (терени Середи ми Азії), яка має чимало спільного з 

Україною; зокрема, назва частини її - Учнрушана споріднена з укр. 

(кшерщипа. а в Криму була Сугдея та її жителі сугдейці, яких “Веле- 

сова книга” під назвою сурожці включає до збірного етноніма кравсн- 

ці. тобто українці. 

Яду рай "Правитель ядавів" - ім’я-снітст Крішни, яке склада¬ 

нні. яду ► рай, де яду - "ядави", рай - різновид санскр. раджа й хінді 
радж “правитель, князь, цар” (у циганів рай “ватажок, начальник, ци¬ 

ганський барон”), відбите в українських прізвищах Жухрай, Чухрай, 

Шахрай, Саморай. ІЧамрай, які мають індійські відповідники. Остан¬ 

ні два прізвища у раджнугів іеж означують Кріиіну-Чориобога й 
означають “Чорнокнязь". “Чориоцар". А на Київщині біля Сквири. ко¬ 

лись ІІоловеччини, с село ІІІамраївка. Інд. рай (бенгальське рой) ста¬ 

ло в Індії високостатусни.м прізвищем, яке мали, зокрема, знамени¬ 

тий кінорежисер Сатьяджіг Рой і письменник Монмотхо Рой, автор 
першої в Індії п’єси про Тараса Шевченка. Рай-Рой - і поширене укра¬ 

їнське прізвище, яке дало величезну кількість похідних - Раюк-Роюк, 

Райко-Ройко, Райчук-Ройчук, Раевич-Роевич, Раснко-Роенко, Райчснко- 

Ройчснко, Раевський-Росвський та ін. Жіночий варіант чоловічого іме¬ 

ні Рай “Князь" - Рая, Раіса “Правителька. Княгиня. Цариця”. Райгород 
- місто на Черкащині, мас в Раджастхані “Країні царів", "Країні радж- 

путів” своїх двіймикінродичів - Райпур і Рай/арх “Княжпілі.” де пур і 
гарх “фортеця, укріплення; місто" 

Яду-сукха-ваха “Який несе іцасгя ядавам” - ім'я-епітет Кріиі- 

ни, яке складають санскр. яду+сукха+ваха, де яду - “ядави" сукха - 

“щастя, благополуччя, успіх" ваха - “возій" яке сходить до санскрит¬ 

ської дієслівної основи вах “везти, нести, вести", з якою споріднені 
укр. вести, приводити, весілля. 

Ядуттама “Найкращий з ядавів” - ім’я-епітет Крішни. яке 
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складають санскр. яду+уттама, де яду - “ядави". уптмма - "видат¬ 

ний, найкращий", яке. в свою черіу. утворюють ут+тама, де ут схо¬ 

дить до дієслівної основи ут “зводитися, підійматися, зростати, вста¬ 

вати”. від нього і прислівник ут, що передає значення "вгору". Напри¬ 

клад, санскр. уткріпш, якому тотожне укр. відкритий (у жіночому 
роді відкрити), дослівно означає "зроблений вгору", "піднятий вгору", 

де кріта сходить до дієслівної основи кар-крі "робити, чинити, діяти". 

А тами (хінді й Іран, там) - суфікс, у прикметниках передає вищий 
ступінь як«»сгі і передається укр. мий (найкращий, найперший). Су¬ 

фікс тома там наявний в імені Гаутама-Гау там, що його має Ьуд- 

да. та в імені епічного богатиря в "Шахнаме" захисника бактрійських 
царів-кеїв Рустам, якому тотожне інд. Нрииоттам. Рус і Вріїи ети¬ 

мологічно тотожні й означають "Бик" з ними споріднене давньоукр. 

Влсс-Вслсс. Тож імена Рустам і Врішоттам - етимологічні двійни¬ 

ки. вони мають спільне походження й однакове значення, а Гаутам- 

Раутам - семантичний двійник їх, тобто мас з ними однакове значен¬ 

ня "Найдоблссіпший. Наймужніиіий" Досл. “Найбичйпий", бо порів¬ 

няння доблесного воїна з биком-туром звичайне в багатьох епосах, 

серед них і в українському (яр-тур і буй-тур у “Слові"). 

Яиювара «Славетний муж- - ім'я сина Крішни та його дружи¬ 

ни Рукміні, яке складають санскр. міиа*оара. де яиіа «слана», тотож¬ 

не укр. яса. а вари «муж. богатир, герой», у весільній термінології же¬ 

них, наречений, молодий. Синоніми до яіиа «слава» - санскр. иірааас 
і кірті, які теж активно твориіь індійські імена. Синонім - Яшодгара 
«Славодержець». яким теж називали сина Крішни. 

Яшоаіра «Славетний герой* - воїнське ім'я, яке творять санскр. 

нша+віра, де яша (укр. яса) - «слава», віра - ■воїн, богатир, герой», як 
другий компонент вір і вир широко відбитий н українських прізви¬ 

щах. Форма хінді - Яшвір, пенджабські форми - Яішчр. Яиібір, а та¬ 

кож Джисавіра, Джасвір.Джасбір. 

Яіиода «Славодайна». «Славодавиця» - одне з імен богині- 

воїтельки Дурги. Яшода звати й прийомну магір Крішни й Баладеви, 

дружину ватажка пастухів Найди, в родиш яких обоє зростали. Ін¬ 

ше її ім'я - Яшоматі «Сповнена слави», «Славетна». Компонент да в 
імені Яшода сходить до дієслівної основи да «давати, дарувати, наді¬ 

ляти». 

Яшомадгава «Славний мадгава» - ім'я-енітет Крішни. яке 
складають санскр. яша*мадгава, де яша - «слава», мадгава - «наща¬ 

док Малгу». Віижу колись здолав демона Мадгу, за що й отримав епі¬ 

тет Мадгава «Мадгавсць», «Долальник Мадгу-. яким стали означуна- 
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тися і його нащадки. А Крішна - восьма земна аватара-втілення Ві- 

шну, тобто, по суті, його син. 

Яяті - ім’я царя-кшатрія, син царя Місячної династії Наху- 

ші, батько двох синів (Яду, Турвашу) від дружин и-брахманки Девая- 

ні і трьох (Ану, Друх'ю, Пуру) - від таємної дружини-кшатрійки Шар- 

міштхи, які стали родоначальниками так званих п'яти ведійських 
племен. Ім’я споріднюється з балт. }аий$ (яутіс) “бик"; в імені бать¬ 

ка Шарміштхи - Врішапарван компонент вріша теж означає “бик’’. 

Саме з ядавів, племені Яду. тотожних літописним ятвягам, походив і 
Баладева-Білобог - старший брат Крішни-Чорнобога, який мас бага¬ 

то імен та епітетів з компонентом “бик", насамперед Гопал і Гопала. 



РОДИННІ ТЕРМІНИ 
В Індії досі збереглися патріархальні, а іноді й матріархальні 

нерозділені сім'ї, у яких разом із батьками живуть усі дорослі сини 
зі своїми родинами. Сімейні узи й родинні зв'язки за цих умов лиша¬ 

ються досить міцними й одіграють важливу роль у житті індійця. То¬ 

му в них із найдавніших часів надзвичайно розгалужена терміноло¬ 

гія споріднення. 

І. САНСКРИТСЬКІ ТЕРМІНИ СПОРІДНЕНОСТІ 
авараджа (наголошене середнє а) - молодший брат. Термін 

сходить до санскр. авара *джа. де авара - “за. слідом за, опісля" джа 
- “народжений; син" відбите як діє в грузинських прізвищах. Є сан¬ 

скритське чоловіче ім'я Авараджа. тобто “Молодший брат" 

авараджа (наголошене кінцеве а) - молодша сестра. Термін 
сходить до санскр. авара*джа. де авара - префікс із значенням "за, 
слідом за. опісля" а джа - “народжена; дочка". Тож авараджа дослів¬ 

но означає "опісля народжена" Авара - одне з імен дружини Шіви, 
яка відома давній Україні під багатьма іменами: Діва-Деві. Мокоша- 

Махеші, Дур/адеві. Канья. Партенос та ін. Є жіноче ім'я Авараджа - 

"Молодша сестра’, “Молодша дочка". 

а/раджа - старший брат. Термін складають санскр. а/ра+джа, 

де а/ра - “перший, передній; головний, кращий; ватажок, проводир, 

вождь", джа - “народжений; син". Тобто а/раджа означає “народже¬ 

ний першим", саме в такому значенні Баладева-Білобог. старший брат 
Крішни, мас імя-епітет Ач'юта/раджа “Старший брат". Є санскрит¬ 

ське чоловіче ім'я А/раджа “Старший син", “Старший брат”. Санскрит¬ 

ські синоніми: дж'ештха і дж'яян бграта, синонім хінді - бара бгаї. 

а/раджа (наголошене кінцеве а) - старша сестра. Термін скла¬ 

дають санскр. а/ра+джа. де а/ра означає "перший, попередній; голо¬ 

вний, кращий; проводирка, вагажкиня", джа - "народжена; дочка”. 

Тобто дослівно а/раджа означає “народжена першою”. Є санскритське 
жіноче ім'я А/раджа "Старша сестра ', “Старша дочка" Синоніми хін¬ 

ді: барі бахан. діді. 

амба (хінді амма) - мати. Амба-Амма й Амбіка-Амміка також 
- імена дружини Шіви. богині-воїтельки, зображуваної з тризубцем 
і широко відомої в Давній Україні під іменами Діва-Дсві, Мокоша• 

Махеші. Партенос, Тавропопа. Тіргатао-Дур/адеві, Матир. Ма, Ама. 

Гекати й ін., з нею пов’язані численні “дівині" й “дівочі" назви по всій 
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Україні. Саме з ім'ям Амма “Мати" що його мала ця іще матріархаль¬ 

на богиня, пов'язана назва амазонки, яка дослівно означає "народже¬ 

ні Лммою-Матір'ю" "дочки Лмми-МатсрҐ. На Чернігівщині (Борз- 

нянський р-н) є річка й село Омбииі, назви яких і пов’язані з саискр. 

амба-амма "мати”. На Чернігівщині маємо й назви Макишин, Мако- 

шине, Макоіиинська Простка. а Мокоиіа (інд. Махеші "Велика боги¬ 

ня") - ще одне ім’я Дурги-Деві-Діви. На Чернігівщині і річки Дівиця, 
Дівичка, Дива, село Володькова Дівиця й Мала Дівиця. Останнє - се¬ 

лище на річці Галка, а Калі “Чорна" - ще одне ім'я Дурги-Деві-Махеїні- 

Мокоші.. На околиці села Макошине над Десною 1640 року заснова¬ 

но жіночий ГІокровський монастир, а Діва-Деві-Мокоша - покрови¬ 

телька воїнів і захисниця міст, саме їй завдячує крилатий вираз мати 
міст руських. 

ан/аджа - син. термін утворений з ан/а+джа, де ан/а - "тіло", 

джа - "народжений". Тобто ан/аджа дослівно - "народжений з тіла". 

Різновиди терміну: саискр. ан/аджата, хінді ан/аджат. 

ан/аджа (наголошене останнє а) - дочка. Про походження і 
значення терміна див. попереднє гасло. 

ануджа - молодший брат. Термін складають саискр. ану+джа, 

де ану означає "слідом за. опісля" джа - “народжений; син. нащадок". 

Тобто дослівно ануджа - "народжений опісля", "народжений слідом 
за". За таким самим зразком побудоване й санскр. ану/а, де /а - “йти. 

приходити". Тобто ану/а (хінді ану/) дослівно означає “який прихо¬ 

дить слідом за (батьком)" А народжуватися і приходити в деяких 
контекстах синоніми. Тобто ану/а й ануджа - "народжений слідом за 
(батьком)", що для батька сина, в якого народився свій син. і означа¬ 

тиме внук. € чоловіче ім’я Ануджа. Префікс ану відбитий також в іме¬ 

ні знаменитого скіфського мудреця - Анахарсис, яке дослівно означає 
"Слідом за яким іде радість". "Який дарує радість". 

ануджа (наголошене кінцеве в) - молодша сестра. Термін тво¬ 

рять санскр. ану+джа, де ану - “слідом за. опісля", джа - "народжена; 

дочка”. Тобто ануджа означає “народжена опісля" "народжена слідом 
за". Така ж структура й укр. онука, спорідненого з санскр. ану+/а {див. 

попереднє гасло). Є жіноче ім'я Ануджа. 

бга/інеї - сестрина дочка, племінниця, небога. Термін утво¬ 

рений від санскр. бга/іні “сестра”, присвійна форма від якого бгіі/і- 

неї “сестрина". Схоже, що 6га/ у термінах бга/іні "сестра” й бга/інея 
“дочка сестри", споріднений з компонентами бога й біж-бож в укра¬ 

їнських означеннях племінниці і племінника - небога і небіж-нсбож. 

В той же час санскритський синонім до бга/інеї “небога" - свасрія, від 
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свасрі “сестра". А в українській мові для сестриної дочки засвідчено 
терміни сестрітщя, ссстрівниця, ссстрична. ссстрінка. 

бга/інея “сестрин" - син сестри, племінник, небіж. Термін утво¬ 

рений від саискр. бга/іні “сестра" у присвійній формі. Санскритський 
синонім до бга/інея - свасрея. свасрія, в українців син сестри означу¬ 

ється термінами сестрин, сестртчч. ссстрінок. сестриисць, ссстрич- 

мни. Інші санскритські синоніми до бга/інея: бгагіні-путра, свасрі- 

пупіра, бгагіні-сута, свасрі-сута, свасрея. 

бга/іні - сестра, форма хінді оахан. бахін. Санскритські синоні¬ 

ми: свасрі. содар'я, джамі. 
бга/ініпаті - чоловік сестри. Термін складають санскр. 

бга/іні+паті, де бга/іні - “сестра-, паті - "чоловік". Синоніми хінді: 

бажаної, бахної, досл. "сестрин (чоловік)" 

бга/іні-путра - син сестри, племінник, небіж. Термін склада¬ 

ють санскр. 6га/іні*путра, де бга/іні - “сестра", нутра - “син", відби¬ 

те в українських прізвищах Нутра, ІІутря, ІІутро, Нутрак, Путрик, 

Путренко, Нутриченко, назвах Нутрівка та ІІутреда. Тобто дослівно 
бга/іні-путра й означає “сестрин син" Санскритські синоніми: бга/і¬ 

нея, бгагіні-сута. свасрея. свасрі-путра. свасрі-сута. 

бга/іні-сута - син сестри, племінник, небіж. Термін утворю¬ 

ють санскр. бга/іні+сута, де бга/ии - "сестра", сута - "народжений; 

син”. Тобто дослівно бга/іні-сута - “народжений сестрою”. Синоніми: 

бга/інея, бга/іні-путра, свасрея, свасрі-путра. свасрі-сута. 

бгана, бгамака - чоловік сестри, зять. 

бгар’я - дружина. Термін сходить до санскритської дієслівної 
основи бгар “нести, вести, брати", спорідненої з укр. брати. Тобто 
бгар'я дослівно означає "приведена, принесена, привезена". 

бграта. бгартар, бгратар, бгратрі - браг, <|н>рма хінді бгаі. 

Терміни сходять до санскритської дієслівної основи бгар "нести, вес¬ 

ти, брати", спорідненої з укр. брати. Тобто бгартар дослівно озна¬ 

чає “братель". "той. що бере-приводить-приносить". але має і значен¬ 

ня "вихователь", “велитель, пан", “чоловік, муж". В українській мові 
від брат утворенні родинні терміни: братина, братуха, братік і бра- 

ток (також назви рослин), братні, братко {Да накажу свойму милому 
хоть рідним братком), братиха-братова - дружина брата, братан- 

братанич-братанець - син брата, братанка-братаниця-братаничка 
- дочка брата, бритим - побратим (До брати ж мої, бритими, горілки 
нап'ються). Санскритські синоніми: содара. содар'я, саходара. 

бгратрі-бгар'я - братова дружина, братова. Термін утворено з 
санскр. бгратрі+бгар’я, де бгратрі - “братів, братовии” бгар'я - "дру- 
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жина, жінка". Синоніми: ятрі (укр. ятрівка, ятроха, рос. ятровь), 

бгратрі-джая, нанадрі. ш'ялі. 

бгратрів’я - син брата, племінник, небіж, а також двоюрідний 
брат з боку батька. Термін утворено від санскр. бгратар (пор. чес. 

братр “брат") у присвійній формі й дослівно означає “братів, брато- 

вий (син)" В українців син брата, племінник, небіж означується як 
братан, братанець. братанич. Синонім - бгратріджа. 

бгратріджа - племінник, син брата. Термін складають санскр. 

бгратрі-джа, де бгратрі - “брат", джа - “народжений; син". Тобто 
бгратріджа дослівно означає “народжений братом", “братів син" Си¬ 

ноніми: бгратрій, бгратрів’я, бгратрі-путра, бгратрі сута. Форма 
хінді - бгатіджа. 

бгратріджа (наголошене кінцеве а) - дочка брата, племінниця, 

небога. Термін складають санскр. бгратрі-джа, де бгратрі - “брат", 

джа - “народжена; дочка". Тобто бгратріджа дослівно означає “наро¬ 

джена братом", "братова дочка" В українців дочка брата, племінни¬ 

ця, небога означується як братанка, братаниця. братаничка. Фор¬ 

ма хінді - бгатіджі. 
бгратрі-джая - братова дружина. Термін сходить до санскр. 

бгратрі-джая. де бгратрі - “братів, братовий", джая - “дружина, жо¬ 

на” (від основи джа “народжувати"). В українців братова дружина 
теж братиха, братова (Дівсрю мій. пожалуй мене, як твій брат бу¬ 

де бити мене! - Братова моя. того не вчиню, як мій брат буде бити, я 
й двері зачиню). Синоніми: бгратрі-бгар'я, ш'ялі, нанадрі, ята-ятар- 

ятрі (укр. ятрівка, ятроха, рос. ятровь). Форми хінді: бгауджаї. бгау- 

джі, де бгау, бгаї сходить до санскр. бграта "брат". 

бгратрій - син брата, племінник, небіж. Термін сходить до 
санскр. бгратар (чес. братр “брат") у присвійній формі. Тобто бгра¬ 

трій означає “братів, братовий". в українців йому відповідають бра¬ 

тан, братанець, братанич. Синоніми: бгратрів’я, бгратрі-путра, 

бгратрі-сута. 

бгратрі-путра - син брата, племінник, небіж. Термін склада¬ 

ють санскр. бгратрі-путра, де бгратрі - “брат", путра - “син". Тож 
бгратрі-путра дослівно - “братів-братовий син". Синоніми: бгра¬ 

трій, бгратрів'я. бгратрі-сута. 

бгратрі-сута - син брата, племінник, небіж. Термін складають 
санскр. бгратрі-сута. де бгратрі - “брат“. сута - “народжений; син" 

сходить до санскритської дієслівної основи су “народжувати" від якої 
і суну “син" Тож бгратрі-сута означає "братом народжений; братів 
син". Синоніми: бгратрів’я, бгратріджа, бгратріпутра. 
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вімата - мачуха. Термін складають санскр. бі+мата, де ві - 

префікс відторгнення, відчуження, якому тотожним український пре¬ 

фікс від (від'єднати. відокремити, відібрати); цей же префікс наяв¬ 

ний і в санскр. відгва “вдова" віводгар "чоловік" і вівах “весілля”. Тоб¬ 

то вімата дослівно - нерідна мати, не-мати. Пор. укр.: Горівка не ді¬ 

вка, мачуха не мати; Добре тому жити, в кого рідная мати, в мене 
молодої мачуха лихая. В українській мові мачуха має і форму мачо- 

ха, а мачухівна - дочка мачухи (сестра по батькові, не по матері), ма- 

чушенко - син мачухи, брат по батькові, не по матері. Синонім хінді 
- саутелі ма. 

/отра - корівник, кошара; сім'я, родина, рід; походження. Тер¬ 

мін творять санскр. /о+тра, де /о - “корови, худоба", тра - суфікс міс¬ 

ця. Готра також “череда корів" - санскритський термін на означен¬ 

ня гурту корів чи овець, який з часом розвинувся до значень “сім'я, 

родина, рід", споріднений з укр. отара. Тож первісно /отра, як і /о- 

шала (укр. кошара) й абгівара (укр. обора) означало “коров'яче стій¬ 

ло". “корівник” Санскр. /отра має особливе значення для брахман¬ 

ських (жрецьких) родів, які виводять походження від божественних 
мудреців, так званих деваріші. Родоначальниками готр вважаються 7 

мудрсців-ріші (саптаріші). які уособлюють сузір'я Велика Ведмеди¬ 

ця (Саптарші), серед них і Васіштха, нащадки якого носили пасмо 
волосся на виголеній голові (“оселедець-) і син якого якраз і звався 
І'отра. Традиція надає великого значення чистої! готри, тому є ціла 
система шлюбних заборон, які враховують приналежність жениха й 
нареченої до тієї чи іншої готри. родини, роду. Шлюби в межах однієї 
готри заборонені. Від /отра утворена низка термінів; /отранаман - 

родове або родинне їм'я,/отраджа “народжений у ґотрі", рівнозначне 
означенню “родовитий, благородний, шляхетний, знатний". /отрій, 

/отрі “належний до одного роду". У мові хінді є і форма /ота, /от від 
/отра та терміни /оті й /отія, тотожні /отрі “який має рід, родови¬ 

тий, благородний". Є також індійські імена з /отра, інше ім’я Індри - 

Ґотрабгід “Відпускач небесних черід", де під небесними чередами, як 
вважають, маються на увазі дощові хмари. У зв'язку з цим можливо, 

що з /отра споріднене ім’я болгарського царя - Котраг, яке склали 
компоненти Котра+га, де га - "проводир, ватажок, вождь", а котра 
- різновид інд. /отра “родина, рід". Тоді Котрого-Котра: - “Прово¬ 

дир людей”, "Ватажок роду" споріднене з українськими іменами Оль¬ 

га, Олег і прізвищем Кулага. які означають те саме. Виняткову роль 
терміни кула й /отра відігравали у раджпутів - індійських “козаків", 

які мовно й етнічно споріднені з українськими половцями й печені- 
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гами, а також у скіфів і слов’ян. У санскриті купа й /отри синоніми й 
означають “родина, рід. плем'я". 

дара (хіпді дар) - дружина, жінка, санскр. пардара “чужа дру¬ 
жина”. Можлива спорідненість з дру в укр. дружина, 

дарака - син; хлопчик. Хінді - дарак. 
даріка - дочка; дівчинка. 
даттака-путра - прийомний син. Термін творять санскр. 

дчттака+путра. де даттчка - “даний (для всиновлення)" сходить 
до дієслівної основи да “давати, дарувати" (датта означає “даний"), 
а путра - “син", відбите в українських прізвищах і назвах. Санскрит¬ 
ські синоніми: папака-путрч, пош'я-путрч, поиТя-путрака. 

даухітра - син дочки, внук. Інша форми терміна - духта. Да- 
ухітра “доччин" - присвійна форма від санскр. духітар. духітрі “до¬ 
чка”. Див. паутра. 

даухітрі - доччина дочка, внучка. Інша форма терміну - дух- 
ті. Термін утворено від санскр. духітчр. духітрі “дочка” у присвійній 
формі. Тобто даухітрі дослівно - “доччина (дочка)” Див. пчутрі. 

дсвар - молодший або просто брат чоловіка, дівер. В українців 
брат чоловіка - теж дівер, діверко, щодо нього с примовки: Живе ба¬ 
ба за дівером, лиха прикупивши та Ой як же мені діверка братиком на¬ 
звати. Санскритські синоніми ш'яла. с'яла. хінді - сапа. 

деварані - невістка, дружина чоловікового, особливо молод¬ 
шого брата, дівера. Деварані дослівно й означає діверова. В українців 
дружина дівера - діверка, зовиця, зовухна (Хоть діверко пустить, зо¬ 
виця не пустить). 

джама, джамі - сестра; дочка; невістка. Засвідчені жіночі імена 
Джама “Дочка” й Джамі "Невістка". 

джаматар, джаматрі - зять. Позаяк у санскриті джама озна¬ 
чає “дочка; сестра”, то джамата-джаматар-джаматрі можна сприй¬ 
няти як “чоловік дочки" або "чоловік сестри" Можна припустити й 
спорідненість санскр. джамата й укр. зять. В українців зять (Хва- 
пи, мати, того зятя, що я полюбила) мас різновиди зятько (Укрийсь, 
зятьку, укрийсь, та на негоді не мочись), зятенько (Я ж тобі, зятень¬ 
ку, рідная свість), де свість “своякиня” (рос. свояченица). сестра дру¬ 
жини. ІЦодо зятя є і прислів'я: Тесть любить честь, а зять любить 
взять. Від зять похідні зятній (Прибулося тещі зятнії діти колиха¬ 
ти) і зятів (Уже й христиться й молиться, що вирвалась із рук зяте¬ 
вих). 

джанака - батько, народитель; творець. Термін утворений від 
санскритської дієслівної основи джан (латин. £ел) “родитися, наро- 
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джуватися”, з якої утворене й джині "дружина", споріднене з укр. жін¬ 

ка, жона, х.енитися, жених. Тобто джанака дослівно означає “паро- 
дитель"; такс ім’я мав цар. прийомний батько царівни Сіти, яка наро¬ 
дилася з борозни, коли Джанака здійснював ритуальну оранку поля; 
через це Сіта має і ім'я Джанакі ‘Дочка Джанаки" Санскритські сино¬ 
німи: джанітар. джанаітар. 

джанані - мати. досл. “народителька". сходить до дієслівної 
основи джин “родити, народжувати" з якою споріднені укр. жінка, 
жона. Санскр. джинітва "одруження" тотожне з укр. женшнва, рос. 
женитьба. Санскритські синоніми: джанітрі. джанаїтрі. 

джині - жінка, жона, дружина, мати, дочка, невістка, досл. "яка 
народжує”. Термін сходить до санскритської дієслівної основи джин 
(латин. уеп) "родити, народжувати", тобто джині дослівно - “яка на¬ 
роджує". “народжувачка". З цим терміном споріднені укр. жінки, жо¬ 

на (Ти не будеш мені мужем, я тобі жоною), синоніми яких жонухни 
(Оіі жоно ж моя. жонухно, ревнивеє серце моє), жоноха (Взяв я жоноху 
- чисту водоху, взяв я сватове - л моря ракове). жених, є форма жоних. 

Санскритські синоніми - джая, пашні. 
джаніта, джанітар - батько, народитель. Термін сходить до 

санскритської дієслівної основи джан (латин. #ем) “родити, народжу¬ 
вати". 

джанітрі - народителька. мати. 
дж'сштха - старший брат. Санскр. дж'сштха - “найперший, 

найстарший" у мові хінді прибрало форми джет і означає “старший 
браг чоловіка; дівер". Можливо, з дж’єштха-джет споріднене укр. 
зять. Дружина старшого брата - джетхані й означає зятева. 

дж'сштха (наголошене а) - найстарша дружина. У мові хінді 
термін має форму джетхані й означає "невістка; дружина чоловіко¬ 
вого старшого брата, дівера”. 

духіта, духітар, духітрі - дочка. Синонім хінді - беті. Тер¬ 
мін сходить до санскритської дієслівної основи дух "давати молоко", 
з якою споріднене укр. доїтися, дочка й давнє дщер. Тобто духіта- 
духітар-духітрі дослівно - "яка дає молоко". Від духіта “дочка" утво¬ 
рені терміни хінді духта "внук, син дочки" й духті "внучка, доччи¬ 
на дочка". Вірм. дустр “дочка" іранські форми - дохт-духт, наявні в 
імені знаменитої принцеси Турандот (Турандухт) “Туранська дочка”. 
"Туранська діва" та Турандухт, що його мала дружина грузинського 
царя Давида Будівничого і сестра половецького князя Кончака, тігка 
Коичаківни - невістки князя Ігоря, оспіваного в “Слові". Гурин - одне 
з імен богині-воїтельки Деві-Діви (інд. Гаурі), зброя якої - тризубець 
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і різні імена якої рясно відбиті на теренах давньої України. Тож ім’я 
Гурандухт не тюркське, а індоіранське, хоча половців досі відносять 
до тюркомовних народів. Ім'я також засвідчує, половці, як і індійці, 

шанували Діву-Гаурі-Гуран, що підтверджує спорідненість половців 
з індорійськими народами. Українські варіанти слова дочка - дочух- 

на, дочер (Коли б я знав, чий то син воював, то б я за його свою дочер 
віддав), доч (Жени сина, коли хоч - коли можеш, давай доч). Від дочка 
утворене й падчерка, падчірка. падчериця "нерідна дочка” (Да не жаль 
мені теїпадчерки),синоніми якого укр. пасербка. пасербиця; падчере- 

ня - дитина падчерки (Щобмені молодій конопель не брать і білих ру¬ 

чок не драть на чужії діти, на падчеренята). 

духіта-матар - дочка й мати. Термін складають санскр. духі- 

та “дочка" й матар “мати". Словосполучення тотожне українському 
дочка-мати, у множині - дочки-матері. Є різновид мата-духітар. 

каніштха - наймолодший брат. Термін складають санскр. 

кана+іштха, де кани - "юний, молодий", іиітха - суфікс, що пере¬ 

дає вищу ступінь порівняння прикметників, тотожний українському 
най. Тобто каніштха дослівно означає "наймолодший, найюніший". 

Сюди ж стають санскр. кана “дівчинка; дівчина" та канья “діва; дівчи¬ 

на'' - у весільній термінології "молода, дівчина-сватанка". Що спону¬ 

кає згадати й український обряд сватання і мову сватів про куницю- 

дівчину. Канья “Діва" - одне з імен богині-воїтельки Дсні-Діви, у Ка- 

нені є Дівич-гора, що дозволяє припустити причетність санскр. канья 
“діва; дівчина" до назви Канів. Тим більше що неподалік розташову¬ 

вався літописний Родень, пов'язуваний з Родом, а Род тотожний ін¬ 

дійському Рудрі, Діва-Канья - дружина Рудри. Пор. також укр. пріз¬ 

вище Каніщенко, рос. Каніщев. 

каніштха (наголошене кінцеве а) - наймолодша дружина. 

канта - коханий, чоловік, муж. Термін сходить до дієслівної 
основи кам “любити, кохати, жадати, прагнути", від якої утворене й 
ім'я індійського бога кохання - Кама і яка відбита в імені двох бос- 

порських цариць IV і II ст. до н.е. - Камасарія і Комосарія. що означа¬ 

ють “Осереддя любові" 

канта (наголошене кінцеве а) - кохана; дружина, жінка. 

кула (хінді куль) - сім’я, родина; рід. плем'я. Відоме ще у ведах, 

означує велику патріархальну родину, творить складні імена і термі¬ 

ни із значенням спорідненості, походження, родовитості й знатнос¬ 

ті. Йому тотожні скіфське кол-кіл-кола-коло (імена Колаксай, Сколо- 

піт. Скіл. Скілур, самоназва скіфів - сколоти “співроди"). хінді куль. 

Іран, хель-хіль, тюрк, ель-іль. Воно ж відбите як оль-уль-ель-аль в іме- 
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нах Ольга-Хсльга. Олег, Ольгерд. Ольбрахт. Ульрих, Альберт, Ельдар. 

Ельвір, Ельзар (Єлізар), Ільхан тощо. З ним споріднені укр. коліно "рід; 

походження", покоління, колінних “співплеміїшик", серб, копснович 
“знатна людина" Іранський відповідник - хель-хіль-хе йль. відбите в 
імені антського князя Хільбудій і назві Хсйлів на Житомирщині (По- 

пільнянський р-н), яку 1947 року через позірну схожість з німецьким 
хайль поміняли на Красногірка. Пула в "Ріґведі" мас і значення "посе¬ 

лення; село" такі самі значення мають його іранські, тюркські й угро- 

фінські родичі. Укр. село теж споріднене з ними, з ним пов’язане укр. 

слобода, іранська форма якого хельабад, досл. “поселення роду" “осі¬ 

док роду", слов'янська форма його - слобода. Іран, абад означає "по¬ 

селення, осада”, відбите в назвах Хайдарабад. Джалалабид. Ашхабад, 

Аллахабад, Ісламабад (столиця Пакистану). 

З кула існує багато індійських імен, назв і термінів: Кулавіра 
(хінді Кульвір. Кульбір) “Герой-Богатир роду", чоловіче воїнське ім’я, 

український відповідник якого - прізвище Кулябсра, іранський - 

Хельвір, тюркський - Ельвір. а жіноча форма - Ельвіра “Героїня роду" 

Сюди ж стає і печенізько-половецьке ольбери у "Слові о полку Ігоре¬ 

вім", яке дослідники вважають тюркським і тлумачать “герої-мужі" 

нібито від тюрк, алп “герой" та ір "чоловік" Та оскільки половці й пе¬ 

ченіги виявляють не тюркську, а індоарійську мовну й етнічну прина¬ 

лежність. то етнонім переконливо пояснюється з індоіранських мов. 

Він двоосновний. його складають оль*бер, де бер (хінді вір, санскр. ві¬ 

ра) "воїн, герой", тож ольбер означає "герой богатир роду", від нього 
утворене ім’я Ольбер, різновиди якого Олівер-Олефір-Оліфер, тотож¬ 

не іранському Ельвір. Тож печенізько-половецьке ольбери - "богатирі- 

герої роду", він етнонім-самоназва. 

Іще деякі імена цього плану: Куладгара (хінді Кульдгар) “Опо¬ 

ра роду", досл. “Рододсржсць” іранський відповідник якого - Хельдар, 

тюркський - Ельдар-, Куладеві й Кулешварі "Богиня роду” - імена Дсві- 

Махеші-Дурґи, дружини ІІІіви, тотожної слов’янській Діві-Мокоші; 
Куламба й Куламма "Мати роду" де Амба й Амма "Мати" означують і 
богиню-воїтельку Дургу. тож Куламба й Куламма можуть тлумачити¬ 

ся "Богиня-захисниця роду". Амма відбите в назві амазонки. Амба в 
назві річки й села Омбииі на Чернігівщині; Кулапана (хінді Кульпан) 

"Захисник-Оборонець роду", іранський відповідник Хсльбан, тюрк¬ 

ський - Ельбан. Де бан “захисник, оборонець, воїн", тотожне укр. пан, 

ужите у "Велесовій книзі" в значенні “князь” і відбите в українському 
прізвищі Балабан-Болобан. У сербському фольклорі засвідчене бан 
Олег, тобто князь Олег. Кулапаті (Кульпаті) “Батько-Ватажок роду”, 
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де паті споріднене з укр. батько й рос. батя. Іранська форма - Хіль- 

буд, Хіпьбудій. саме таке ім’я мав антський князь VI ст., який на про¬ 

хання імператора Юстиніана захищав північні кордони Візантійської 
імперії; Кулашекхара “Корона-Окраса роду” - ім’я царя, який зрікся 
трону й зайнявся улюбленою справою - писати вірші й став знамени¬ 

тим поетом. Санскр. шекхара (цейлонська форма іекега) "корона, ві¬ 

нець” споріднене з козацьким і сучасним українським прізвищем ЧІе- 

кера, яке мас форми Секера, Чекера, Чекерес і відбите в низці укра¬ 

їнських гідронімів і топонімів на Закарпатті й Прикарпатті. Санскр. 

шекхара входить в імена богів, надто Шіви, різні імена якого ряс¬ 

но відбиті на теренах Давньої України. Синоніми до шекхара в сан¬ 

скриті - мукута. відбите в українському імені й прізвищі Микита, 

й апіда, відбите в іменах Опіда, Діва-Обида. Обидоносиця на означен¬ 

ня богині-воїтельки Деві-Діви. дружини ІІІіви, давнє поклоніння якій 
засвідчують численні “дівині" й “дівочі” назви по всій Україні; Кулеш- 

вара. Купеша "Бог Владика роду" - імена Шіви, де іиівара, іша “Все¬ 

вишній, господь"; Кулья “Родовитий, Знатний” ім'я учня В’яси, леген¬ 

дарного творця “Махабгарати" - велетенського індійського епосу. 

мама - дядько, материн брат. Синоніми; матула, мамун. 

мамі - тітка, дружина материного брата. Синонім - матула. 

мата, матар. митрі, матріка (перс, мама) - маги. Матар та¬ 

кож мас значення: "батьки”, “земля і небо", "трут". Останнє сходить до 
добування “живого вогню" з допомогою дерев’яних дощечок, де одна 
дощечка уособлює жіноче начало, а друга - чоловіче. У мові хінді ско¬ 

рочена форма від санскр. мата - ма, з яким, зокрема, є терміни хін¬ 

ді: ма-бахан - мати й сестра, де бахан, бахін - “сестра", санскритські 
відповідники якого - бга/іш й свасрі. Окрім мати й матір україн¬ 

ська мова знає інші означення матері: матка, матінка, матірка, ма- 

тіхна. 

мата-вімата - мати-мачуха. Парне словосполучення, склада¬ 

ють санскр. мата*вімата. де мата - 'мати”, вімата - “мачуха", досл. 

“нерідна мати” де ві - префікс відторгнення, відчуження, йому то¬ 

тожний український префікс від. Префікс ві наявний і в санскр. відгва 
“вдова”. Отож мата-вімата дослівно означає мати-мачуха. 

мата-духітар - мати-дочка, парне словосполучення, тотожне 
духіта-матар - дочка-мати. 

матамаха (хінді матамах) - дід по матері, у двоїні - дід і баба. 

Термін утворено від санскр. мата "мати". Синонім - ттамаха. 

матамахі - бабуся по матері, від санскр. мата “мати" 

мата-піта, мата-пітар - батьки, досл. мати-батько. Си- 
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ноні.м матапітрау (двоїна) - батьки, досл. мати-батько. Пор. укр. 

батько-матч “батьки” (Жила я в батька-матері). Синонім хінді ма- 

бап. 

матрі-бандгу - родич по материнській лінії. Термін складають 
санскр. матрі-бандгу, де матрі - “мати" бандгу - “родич, свояк". 

матрік - брат матері, дядько. Термін утворено від санскр. ма¬ 

трі - “мати”, матрік дослівно означає материн (брат). 

матріка - бабуся по батькові, має і значення мати, 

матрімата - бабуся по матері, термін утворюють санскр 
матрі-мата, обидва слова означають мати й тотожні своїм україн 
ським аналогам. Тобто матрімата дослівно - материна мати. 

матрі-пакша - материнський рід. родичі по лінії матері. Тер 
мін творять санскр. матрі інакша, де матрі “мати" пакиїа - “сторо 
на", споріднене з укр. бік. 

матріпіта - бабуся з боку матері. Термін утворено з санскр 
матрі - "мати” й піта - “батько". Тобто дослівно матріпіта - “мате 
рин батько” Синоніми: матамахі. матрімата. 

матрішвасар, матрісвашрі, матрісвасрі - тітка по матер 
Термін утворюють санскр. матрі “мати" і свашрі-свасрі "сестра". Тоб 
то дослівно матрісвашрі-матрісвасрі “материна сестра". 

матрішвасеї - двоюрідна сестра, дочка тітки, материної се 
стри. Термін складають санскр. матрі "мати~+шваса “сестра" у при 
свійній формі жіночого роду. Тобто матрішвасеї дослівно означає 
“материно-сестрина (дочка)" 

матріїивасея - двоюрідний брат, син тітки, материної сестри. 

Термін утворений від санскр. матрі “мати"-шваса “сестра" у присвій¬ 

ній формі чоловічого роду. Тобто матрішвасея дослівно - “материно- 

сестрин (син)" 

мату па - дядько по матері, материн брат. Термін складають 
санскр. мата-ла, де мата - “мати” па суфікс, що утворює прикмет¬ 

ники від іменників. Тобто матупа дослівно означає материн (брат). 

Синонім - мама. 

матупа (наголошене кінцеве а) - тітка, дружина материного 
брата. 

матупа-путрака - двоюрідний брат, син материного брата. 

Термін складають санкср. матупа-путрака, де матупа - "дядько (по 
матері)", путрака - “син". Санскритський синонім - матупея. 

матулеї - двоюрідна сестра, дочка материного брата, дослівно 
“дядькова (дочка)". 

матупея - двоюрідний брат, син материного брата. Термін 
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утворено від санскр. матула+ея, де матупа - “дядько", ея - суфікс 
присвійності. Тобто дослівно матулея - “дядьків (син)" 

мая - мати. Також одне з імен богині-воїтельки Деві-Діви, яка 
на теренах давньої України має і інші імена із значенням “мати": Ми, 

Амма. Амба, Мата. Метрі, Матар. 

мана (наголошене кінцеве а) - мати, відбите також у родинних 
термінах примана (хіиді парнана) - прадід по матері, примані (пар- 

нині) - прабабуся по матері, нана “неньчин" (наголошене кінцеве а) 

- дід по матері, нині “неньчина" - бабуся по матері; у мові хінді: ма¬ 

нія сас - мати дружининої (чоловікової) матері, манія сасур - батько 
дружининої (чоловікової) матері, нанапдир-нанада-нанад - чоловіко¬ 

ва сестра, зовиця (рос. золовка). нанадоі-нандої - чоловік чоловікової 
сестри (зовиця, рос. золовка). Санскр. нана “мати" тотожне укр. неня 
“маги” (Сину мій. коли приїдеш до нас? - Тоді я. мене, приїду до вас. як 
павине пір'я наспід потоне, а млиновий камінь наверх випірне), ненька 
(санскр. нинака), ненечка “мати". Укр. нинашка - хрещена маги. Сю¬ 

ди ж стає вірменське діалектне нині “мати”. Очевидно, з неня спорід¬ 

нені укр. няня, нянька (Багатому чорт діти колише, а убогий і нянь¬ 

ки не найде); няня також - пестлива назва корови (Як виженеш корову 
у череду, озьми її за хвіст та кажи: “Іди. няня, по густе молоко, по бі¬ 

лий сир, по жовте масло“). Укр. нянькувати - бути нянькою (Няньку¬ 

вала у нас коло меншого брата), няньчити - доглядати (Не ти ж мене 
колихав, не ти мене няньчив). 

мана (обидва а довгі) - дід по магері. батько матері. Синоніми: 

матамаха, матрітта. Означує також бога Ьрахму, творця світу, що 
уособлює в тризубі праве вістря (ліве й середнє уособлюють відпо¬ 

відно Вішну й Шіва). У санскриті нана означає мати, тож нана (наго¬ 

лошене кінцеве а) означає “материн, по матері". Українці знають тер¬ 

мін неньо у значенні “батько", форми якого - няньо, нянько (Поколи 
бітам в свого нянька, коровачки'м пасла). Укр. манишко також - хре¬ 

щений батько. 

нанада (форми нанад. нанандар) - чоловікова сестра, зовиця 
(рос. золовка). Цілком можливо, що слов’янське чоловіче ім’я Нснад і 
прізвище Ненадович сходять до цього родинного терміна. На Черні¬ 

гівщині є річка Ненадівщина. 

нанадрі - братова дружина, укр. ятрівка, ятроха. рос. ятровь. 

нанадої, інша форма нандої - чоловік зовиці (рос. золовка), чо¬ 

ловік чоловікової сестри. 

нині - бабуся по матері, материна мати. Синоніми матамахі, 

матрімахі. Утворене від санскр. нана “мати", тож нані дослівно озна- 

430 



чає материна (бабуся). З пані є в мові хінді сучасні фразеологізми ба¬ 

бусині байки, а ж бабуао згадав (так злякався) і приказки: Бабуся за¬ 

між вийшла, а внук їй весілля справив (кажуть, коли хтось відпові¬ 

дає за чужі гріхи); Бабуся так і померла в дівках, а внук те й робить, 

що жениться (про абсолютно неможливі речі). У мові хінді від нані 
утворений прикметник нанія “материн" або "бабусин", з яким є тер¬ 

міни нанія сас - мати дружининої (чоловікової) матері та нанія сасур 
- батько дружининої (чоловікової) матері. 

наптар, наптрі, напат - нащадок, син, внук (пор. непот). 

напті - дочка, внучка. 

палака-путра - прийомний син. Термін складають санскр. 

палака-путра, де путра - “син", палака - 'виховуваний, плеканий", 

споріднене з укр. плекати. Санскр. палака утворене від дієслівної 
основи пал "захищати, охороняти, берегти", яке мас і значення "за¬ 

хисник, охоронець, воїн, цар". Його мають індійські (Палак, Впива- 

палак, Сарвапалак) і скіфські царі (Палак) та давньоукраїнські кня¬ 

зі (Ярополк. Святополк). Основа пал відбита також в етнонімах па¬ 

ли, поляни, поляки, назві пізньоскіфської столиці в Криму - Палакій, 

українських термінах полк, полковник, полководець. Санскритські си¬ 

ноніми: пош'я-путра, пош’я-путрака, даттака-путра. 

паутра - внук. Термін утворено від санскр. путра “син" у при¬ 

свійній формі. Тобто паутра дослівно означає “синів (син)" В україн¬ 

ській мові немає розрізнення онуків як “синів син” чи "доччин син", 

вживається просто внук, онук (Жили наші діди - не знали біди, стали 
жить онуки - набралися муки). Похідне - онуча, онучата (Золотого 
Тамерлана онучата голі). Форма хінді - пота. Синонім - даухітра. 

паутрі - внучка, синова дочка. Термін утворено від санскр. пу¬ 

тра “син" у присвійній формі. Тобто паутрі дослівно означає "сино¬ 

ва (дочка)" де і - показник жіночого роду. В українців немає розріз¬ 

нення для внучки як “синова дочка" чи “доччина дочка", вживається 
просто внучка, онука (Тепер сиди у запічку, колиши онуку). Форма хін¬ 

ді - поті. Синонім - даухітрі. 

піта, пітар, пітрі - батько. Пітрі - і предки, померлі й шано¬ 

вані як божества. ІІітар також - батько; батьки; батько та його брати; 

родичі по батькові. Санскритський синонім - джанака, хінді - бап. 

пітамаха - дід по батькові. Термін утворено від санскр. тта 
“батько". Синонім - матамаха. 

пітамахі - бабуся по батькові, від санскр. піта "батько". 

пітамаха (хінді штамах) - дід по батькові, має і значення пра¬ 

батько. Термін сходить до санскр. піта “батько". 
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пітамахі - бабуся по батькові, має і значення прамати. Термін 
сходить до санскр. піша “батько", і тут - показник жіночого роду. 

пітрау - батьки, батько й мати. досл. “Обидва батьки", двоїна 
від санскр. пітар. пітрі “батько" 

пітрів'я - дядько з боку багька. а також старший родич або 
близький друг. Утворене від санскр. пітрі "батько", гож пітрів'я до¬ 

слівно - "батьків (брат)” В українців батьків брат - стрий, стрик. 

пітрів'я (наголошене я) - тітка по батькові. Утворене від 
санскр. пітрі “батько", ттрів я дослівно - "батькова (сестра)" В укра¬ 

їнців батькова сестра - стриітп. 

пітрідева - предки-боги, термін творять санскр. пітрі 
“предки'Чбевл “боги". 

пітріпіта - дід. термін складають санскр. пітрі “батько” й пі- 

та - геж “батько”. Тобто дослівно пітріпіта - “батьків батько". 

пітрі пресу - бабуся з боку багька. Термін творять санскр. 

пітрі* при су. де пітрі - “батько", просу, в свою чергу, складають пре¬ 

фікс пра та су "народителька". яке сходить до дієслівної основи су “ро¬ 

дити. народжувати” від якої утворене й суну "син", досл. “народже¬ 

ний”. 

пітрі-швасар (пітрісвасрі. пітрісвашрі) - батькова сестра, тіт¬ 

ка. Термін складають санскр. іитрі+швасар. де пітрі - "батько”, шва- 

сар (саасрі. свашрі) - "сестра". Синонім - шташваса. В українців бать¬ 

кова сестра, тітка - стрийпа або дядина, а батьків брат, тобто дядько 
- стрий, стрик. Також тітка - вуйна, а дядько - вуй. вуйко. 

пітрішвасеї - двоюрідна сестра, дочка дядька, батькової се¬ 

стри. Термін творять санскр. пітрі “6атько”+шн<іеа “сестра” у при¬ 

свійній формі жіночого роду. Тобто пітрпивасеї дослівно означає - 

“батьковосестрина (дочка)” 

пітрішвасея - двоюрідний брат, син дядька, батьковоої сестри. 

Термін складають санскр. пітрі “батько"*шваса “сестра" у присвій¬ 

ній формі чоловічого роду. Тобто ттрпивасся означає “батьковосе- 

стрин (син)” 

пош'я піта - прийомний батько. Термін утворюють санскр. 

пош'я+піта, де тта - “батько”, пош'я "який годує-виховує-ростить”, 

"вихователь, годувальник". Тож пош'я-піта дослівно - "годувальний 
батько", “виховальний батько” 

пош'я путра. пош'я путрака - прийомний сип. Термін скла¬ 

дають санскр. поиі'я+путрака, де путрака (= путра) - "син”, а пош'я 
- “годований, виховуваний" сходить до дієслівної основи пуишй “го¬ 

дувати. виховувати, ростити" й споріднене з рос. питать, звідки й 
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ооспипшвать, воспитание. воспитаиник. Синоніми: палака-путра, 

даттака-путра. 

прадада (хінді пардада) - прадід по батькові, батько батькового 
батька. Термін складають санскр. пра+дада. де пра - префікс, тотож¬ 

ний українському пра в словах прадавній, прабатько, прамова, пра- 

ліс тощо, який передає значення «давній, перший, первісний, почат¬ 

ковий». А дада - дід з боку батька. Синонім - прапітамаха. В україн¬ 

ській мові батько прадіда - пращур, а мати - пращурка (Увесьрід її, всі 
баби й прабаби з пращурами й пращурками). 

прададі (хінді пардаді) - прабабуся по батькові, мати батьково¬ 

го батька. Термін утворюють санскр. пра+даді. де пра - префікс, то¬ 

тожний українському пра. А даді - бабуся по батькові. Синонім - пра- 

пітамахі. 

прамата - бабуся (по батькові), термін складають санскр. 

пра+мата, де пра - префікс давноти. мата тотожне українському ма¬ 

ти. Тож санскр. прамата й укр. прамати тотожні. 

праматамаха - прадід, батько материного батька. Термін скла¬ 

дають санскр. пра+матамаха, де пра - префікс, що передає давність, 

першопочатковість, матамаха - «дід» (по матері). 
праматамахі - прабабуся, мати материного батька. Термін 

складають санскр. пра*матамахі, де пра - префікс давності, першо- 

початковості. матамахі - «бабуся», мата тотожне українському ма¬ 

ти. 

пранана (хінді парнана) - прадід по матері, батько материної 
матері. Термін складають санскр. пра+нана, де пра - префікс давнос¬ 

ті, папа - дід по матері, пор. укр. неньо «батько» й укр. неня, ненька 
«мати». 

пранані (хінді парнані) - прабабуся по матері, мати материної 
матері. Термін складають санскр. пра+нані, де пра - префікс давності, 
нані - бабуся з боку матері, пор. укр. неня, ненька «мати». 

прапаутра - правнук. Термін складають санскр. пра+паутра, 

де паутра - «внук» (досл. «синів (син)», пра - префікс, який виражає 
давність і тотожний українському префіксу пра в словах прадід, пра¬ 

батько, правнук, праліс, прабатькіщина тощо. Форма хінді - парпо- 

та. 

прапаутрі - правнучка, дочка синового сина. Термін творять 
санскр. праьпаутрі, де паутрі - «внучка» (досл. «синова дочка)», а 
пра - префікс, який виражає давність і тотожний українському пре¬ 

фіксу пра. Форма хінді - парпоті. 
прапітамаха - прадід по батькові, батько батькового батька. 
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Термін утворено з санскр. пра+пітамаха. де пра - префікс давності. 

пітамаха - «дід». Синонім - прадада. форма хіііді - пардада. 

прапітамахі - прабабуся по батькові, мати батьковою батька. 

Термін складають санскр. пра+пітамахі, де пра - префікс давності. 
пітамахі - «бабуся». Синоніми: санскр. прададі, хінді пардаді. 

прапутра - внук, син сина. Термін творять санскр. пра+путра, 

де пра - префікс, що виражає давність, путра - «син», відбите в низці 
козацьких і сучасних українських прізвищ. Форма хінді - пата. 

прапутрі - внучка, дочка сина. Термін складають санскр. 

пра+путрі, де пра - префікс, що виражає давність, а путрі - «дочка». 

Форма хінді поті, синонім - путрасута. 

прасавітар «батько» - термін складають санскр. пра+савітар, 

де пра - префікс, савітар - «народитель. народжувач; батько», від 
санскр. су «народжувати; народжуватися». Ім'я Савітар «Народи¬ 

тель» мас божество Сур’я-Сонце. відбите в давньоукраїнських назвах 

Сурож та Су раж і терміні суриця. 

прасавітрі - мати, термін творять санскр. пра+савітрі, де пра 
префікс, що передає давність, савітрі - «народитслька». Ім’я Савітрі 
має. в епосі царівна, взірець подружньої вірності в індійців, яка ціною 
половини свого життя вирвала коханого з лабет бога смерті Ями. 

прасу -мати» - термін складають санскр. прайсу, де пра - пре¬ 

фікс давності, що і впрамата, прапутра. прадада.асу - «народитель- 

ка; мати», від дієслівної основи су «родити, народжувати (ся)», до якої 
сходять і санскр. суму й сута «син», досл. «народжений». 

пурваджа - предок, термін складають санскр. пурва+джа, де 
пурва - «перший», джа - «народжений; син», діє в грузинських пріз¬ 

вищах. Тобто пурваджа дослівно означає псріиородпий. народжений 
першим, первісток. Санскр пурваджа має і значення «найстарший 
син». 

пурпака - предок, досл. первак, першак, відсанск. пурва - «пер¬ 

ший, початковий, попередній». Пурва також - східна сторона світу 
(тут сходить сонце), захисник-охоронець її бог Індра. з іменем якого 
споріднене укр. Андрій (від Індрій - «Індрин», «Син Індри»). 

пурва пітамаха - найдальший предок. Термін складають 
санскр. пурва+пітамаха, де пурва - «перший, первісний, першопо- 

чатковий», пітамаха - «дід; прабатько». Досл. пурваттамаха озна¬ 

чає першодід. першопредок. 
пурвапуруша - першопредок. термін творять санскр. 

пурва+пуруша, де пурва «перший, первісний, початковий*, пуруша - 

«людина, чоловік». Тобто пурвапуруиіа дослівно - першопюдина. 
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путра, варіант путрака - син. відбите в українських прізви¬ 

щах Путра, Путря, Путро. Путрак, Путрик. Путренко. ІІутриченко 
й назвах Путреда (річка на Закарпатті) й Путрівка (село на Київщи¬ 

ні). Санскр. путра, путр відбите як пут в етнонімі раджпут, якому 
тотожне перс, шахрпухр, яке мас форми шахпур-шапур-шопур «цар¬ 

ський син», «царевич». Ім’я Шапур. Шопур мали іранські царі, дві річ¬ 

ки Шопурки засвідчені на Закарпатті. Ще одна іранська форма путр 
- пуш відбита в українському прізвищі Климпуш «Син Клима», «Кли- 

мук». Грецька форма - пупо. наприклад, у прізвищі Попандопуло. Си¬ 

нонім хінді - бета. 

путравадгу - невістка, синова (рос. сноха). Термін складають 
санскр. путра+вадгу, пе путра - «син», вадгу- «наречена, молода, не¬ 

вістка», дослівно «приведена» (лор. рос. водимая «наречена»). Див. 

вадгу, водгар. 

путрасута - виучка. Термін утворено з санскр. путра+сута, 

де путра - «син», сута - «народжена», що має і значення «дочка». 

’Гобто путрасута дослівно - «народжена від сина (дочка)», яка для 
батьків сина й невістки і є внучка. 

путрі, варіант путріка - дочка. Путріка також - головним 
чином дочка, яку віддають заміж задля народження внука, здатно¬ 

го здійснити поховальний обряд над дідом. Санскритські синоніми: 

духіта-духітар-духітрі, канья, сута, джа, синонім хінді - беті. Див. 

путра. 

саготра - родичі, рідня; рід, родина, сім'я. Термін складають 
санскр. са+/отра, де са - префікс спільності, /отра - «сім’я, рід; роди¬ 

чі», яке. в свою чергу, розкладається на /о+тра, де /о «корови, худо¬ 

ба», тра - суфікс місця. Тобто /отра дослівно означає «череда корів» 

або «корівник, кошара, стайня», воно споріднене з укр. отара. 

саходара - рідний брат. Термін складають санскр. саха+уда- 

ра, де саха - префікс спільності із значенням «з. разом з», тотожний 
со. су в укр. соратник, союзник, суперник, сусід і рос. соплеменник, со- 

курсник, создатель тощо. А удара - лоно, живіт, черево (рос. утроба). 

Тобто дослівно саходара означає «народжений однією матір’ю» (рос. 

единоутробньїй). 

свасар, свасрі, свашрі - тотожне українському сестра, сан¬ 

скритські синоніми - бга/іні, содар'я, хінді - бахін, бахан (від бга/іні). 
Термін складають санскр. сва*стрі, де сва - «свій, своя», стрі - «жін¬ 

ка». Тобто дослівно свасрі-свастрі означає «своя жінка», тобто жінка, 

належна до того самого роду. В укр. сестра т вставне, як у рос. зря- 

здря, укр. зустріч і болг. ереща тощо. Санскр. сва «свій, своя* відбиті 
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в термінах свія. свій «свій, власний, особистий», селям «сам», сваджан 
«родичі, рідня», досл. «свої люди», сваджапи «свого роду, співллемін- 

ники», свадеш «своя країна, край», свабгаша «своя .мова», сваракиш 
«самозахист», свахіт «власна вигода», сеймі «чоловік; хазяїн», сваміні 
«дружина; господиня». Санскр. иіушру означає і мати. 

Укр. сестри мак різновиди сестрина (Була у мене старша се¬ 

стрина. квіточка рожева на порі), сестриця (Та нема ні братіка. ні 
сестриці-жалібниці), сеструня (Ой не е ж то зозуля, то твоя сестру¬ 

ня). ссстрінча - маленька сестра. А з самим сестра є. не менш поетич¬ 

ні рядки (То не сива лоіуленька закувала, то не дрібна пташка щебе¬ 

тала, як сестра до брата на чужу чужину добрим здоров’ям покло- 

няпа). Є квітка сестрики й термін ссстритися (Колись божились та 
клялись, братались, ссстриліїсь зо мною). А Ось тобі, сестрице, се- 

стрицин убор свідчить, що сесгра мала і якесь примітне вбрання. 

свасрея. свасрія - син сестри, племінник, небіж, термін утворе¬ 

но від санскр. свасрі «сестра» у присвійній формі. Тобто свасрея. свас¬ 

рія дослівно означає «сестрин (сип)». В українців для сина сестри є 
терміни: сестрин, сестриної, ссстрток. ссстринець, сестричний, за¬ 

свідчено й термін стрисчний у значенні двоюрідний, при тому що за¬ 

свідчені й терміни стрий, стрия, стрик «дядько», а щодо тітки, бать¬ 

кової сестри - стрийна. інша назва якої - дядина Синоніми: свасрі- 

нутра, свасрі-сута. бгалися, бга/іні-путра. бга/іні-сута. 

свасрі путра - син сестри, сестринець. племінник, небіж. Тер¬ 

мін складають санскр. свасрі-путра. де свасрі - «сестра», путра - 

«син», відбите в українських прізвищах і назвах. Тож свасрі-путра до¬ 

слівно означає «сестрин син». Санскритські синоніми: свасрея. свасрі- 

сута. бга/інея, бга/іні-путра. бга/ім-сута. 

свасрі-сута - син сестри, сестринець, племінник, небіж. Тер¬ 

мін утворюють санскр. свасрі-сута. де свасрі - «сестра», сута «наро¬ 

джений; син». Тобто дослівно свасрі-сута - «народжений сестрою». 

Санскритські синоніми: свасрея. свасрі-путра. бгалися, бга/іні-путра, 

бга/іні-сута. 

снуша - невістка, синова, рос. сноха. Термін утворено від 
санскр. суну «син» і суфікса иіа (укр. ха). що означує приналежність 
до жіночого роду. пор. свекруха, сестру ха. мачуха, сваха, рос. моло- 

духа тощо. Синоніми: санскр. путравадгу. хінді патоху, баху. Богиня 
щастя, багатства й сімейної злагоди має ім'я-епітет Падмаснуша (пад- 

ма «поюс^+снуша) «Лотосна наречена». «Лотосиа невістка»; такс ж 
ім’я мають богиня-воїтелька Дурга й священна Ганга. 

содара, содар’я - рідний брат, термін складають санскр. со+дара 
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(дар’я), де со - різновид префікса спільності сах «з, разом з», дара 
(дяр'я, дарака) - «син; хлопчик». 

содара, содарі, содаріка - рідна сестра, термін творять санскр. 

со+дирі (даріка). де со - різновид префікса спільності сах «з, разом з», 

а дарі (даріка) - «дочка; дівчинка». 

стрі, стріка - дружина, жінка. У поєднанні із займенником сва 
«свій» стрі прибирає вигляду свастрі й значення «сестра» і стає то¬ 

тожним українському сестра. 

суна, суну - син, утворене від санскритської дієслівної основи 
су «народжувати, приводити на світ», від якої утворені й сута «син» і 
сута (наголошене а) «дочка», дослівно «народжений» і «народжена». 

Тобто санскр. суну й укр. син тотожні. Санскритські синоніми; путра. 

сута, дарака, джа, хінді - бета. Від укр. син утворені терміни синова, 

синиха (Син, як син. та синиха лиха) - дружина сина, синовець - син 
брата, синовиця - дочка брата, прикметник синів, синовий (Якзаплаче 
мій отець, що синова голова в чужім краю полягла). Засвідчене в укра¬ 

їнців звертання син і до дочки (Вона й каже йому: тДідусю, продай¬ 

те мені цю коняку! - Як я маю тобі. сину, каже той дід. продавати, 

то лучче тобі я так дам). Укр. син (Син своїй матері до ніг уклонив¬ 

ся) має і форми сипко (П'ятий синко ще й Пилипко). синовець (І бать¬ 

ко й матінка його... пили, гуляли, веселились за щастя синовця свого), 

синаш (Здоров, синашу, ма дитино! - Анхиз Енееві сказав), синашок 
(Люляй, люпяй, козацький синашку*.), синчичок (Один синчичок як мі- 

зинчичок). Від син у множині засвідчена форма синове. Від син утво¬ 

рене й насипок «нерідний син», синонім якого - укр. пасерб, пасербик 
(Ні, він їй не рідний - пасербик). 

тата - батько, тотожне укр. тато. Очевидно, сходить до дієс¬ 

лівної основи та, яка. скоріше всього, означає «захищати, охороняти, 

берегти», як і папа сходить до дієслівної основи па із тим самим зна¬ 

ченням. Тож тата - подвоєння цієї основи, як ми це бачимо в папа, 

баба, мама, нана. няня, чача, дада. діді, кака й укр. баба, мама, неня, 

дідо, дядя, тьотя і дослівно означає «захищальник. оборонець», як і 
санскр. паті «батько», якому тотожне укр. батя. Вживається в зна¬ 

ченні шановний, дорогий при шанобливому звертанні до старших, ді¬ 

тей або вчителя, а в значенні друже, приятелю, брате при звертан¬ 

ні до рівного собі чи нижчого за станом. Санскритські синоніми: пі¬ 

ша. пітрі, джанака, джанітрі, джанаїтрі. джанмада, хінді - бап. Різ¬ 

ні форми укр. тато (Вийди, доню, наулицю тата визирати): татко 
(Благословилась Марусенька да у свого татка на посадоньку сісти), 

таточко, татусь, татунь, татуньо (Просили татуньо й мамуня і я 
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вашеці прошу), пштухна (Живи ж. мій пштухна, без мене), 

татагу - молодший батьків брат. 

татамаха (наголошене середнє а) - дідусь. 

швашур (інші форми іивасур. свасур) - свекор, батьки чолові¬ 

ка, форми хінді - сасур. сасура. тотожне укр. свекор. Термін складають 
санскр. сва+иіур-сур. де сен - «свій». Це ж сва маємо і в укр. свекор і 
свекрухи, санскр. швашур «свекор, тесть», яке в мові хінді стало сасур, 

і иіваиірі «свекруха, теща» - в хінді сис. Швашур тотожне свасур і све¬ 

кор. шоаиірі тотожне сас і свекруха, а евасрі - це сестра, тож усі термі¬ 

ни двоосііовні й розкладаються на шва сва-све*шур-сур-кор. Де шва. 

очевидно, наявне в терміні швагср-швагро. а шур - у терміні шурин- 

иіуряк (санскр. швашур'я) і українському весільному терміні шуринці. 

Де шуринці - наскоро зібрані молоді родичі нареченої, які боронять 
її від жениха і його супроводу під час весільної церемонії і вимагають 
викуп. Санскр. иівасур (форми иівасурик. иівасурака) мас і форму сва¬ 

сур. термін цей означає свекор і тесть, тобто батько чоловіка або дру¬ 

жини. Так і шваері має форму свасрі і означає свекруха або теща, тоб¬ 

то мати чоловіка або дружини Тоді як швашур'я - жінчин або чоло¬ 

віків брат; цим терміном означується і молодший брат чоловіка. Тож 
якщо свасрі «сестра» дослівно означає «своя жінка», то логічно при¬ 

пустити. що иівасур має означати щось на зразок «свій чоловік, свій 
муж». Тобто шур-сур-кор має означати «чоловік, муж». І таке слово в 
індоіранських монах с (осст. киг. куг. іраи. кигшИ, намір, уиг. інд. £аиг 
“бик"), воно відбите в українських прізвищах Чілокур-Ьілокура "Біло- 

вол", Троекур "Тривіл" (йор. прізвище Триконь), Чорнокур і Калакур- 

Капакура “Чорновіл" Наречений у весільному обряді асоціюється з 
биком. Слід мати на увазі, що бик означає і “опора, оплот, укріплення, 

фортеця" - це сходить до давніх уявлень, що бик - опора світу (пор. 

укр. бик “мостова опора"). Щодо свекра є українське прислів'я: Збира¬ 

ється, як свекор пелюшки прать. 

У санскриті Шура (повне ім’я Шурасеиа) - воїнське ім’я, його 
мали предок Крішни. батько дружини царя Дашаратхи (батько Рами, 

героя “Рамаяни") і цар племені сувіри. назва якого споріднена з на¬ 

звою сівери. Шаурі. иіаврї - імена Вішну й ПІіви, Баларами. а також 
планети Сатури. Це тим прикметніїис. що Кріиіна й Балалева - бра¬ 

ти. вони - земні іпостасі Вішну. Крішна - воїнсько-пастушиицьке, а 
Баладева - землеробське божество, Крішна - Чорнобог. а Баладева - 

Білобог, обоє народилися, як оповідає міф, від чорної і білої волоси¬ 

ни бога Вішну. Баладева-Білобог - старший брат, атрибут і зброя йо¬ 

го - рало. плуг, а Крішна - молодший, аїрибут і зброя його - була- 



ва й чакра, бойовий диск із гострими зазубреними краями. Усі троє 
(Вішну, Крішна, Баладева) походять із роду ядавів. а ядави тотожні 
літописним ятвягам, їх усіх знає "Велесова книга”, а різні імена всіх 
трьох рясно відбиті в українських прізвищах і назвах. Крішна й Ьа- 

ладева носії синьо-жовтої символіки: Крішна синюватошкірий і має 
жовте вбрання, а Баладева золотавошкірий і має синє вбрання. Вони 
уособлюють цілокупність світу й невіддільні один від одного, як не¬ 

віддільні боги-деви та їхні старші брати-асури. Отож коло замикаєть¬ 

ся. ім'я Шурасена "Богатирськосилий' в епосі має легендарний цар. 

якого індійська традиція вважає родоначальником племені шурасс- 

ни, назва якого має і форми шаур.ісени-шаврасени. що означає “ІІІу- 

расснове (плем'я)” В цьому етнонімі компонент иіаура-шавра навди¬ 

вовижу перегукується із савро в етнонімі савромати. Цар Шурасена 
- знаменитий цар, що мав 10 синів, найстарший серед яких Васудепа 
- батько Крішни. Декотрі з цих синів мали показові імена: Девчшра- 

ва "Девослав'. тобто “Богослав. Канка “Журавель" (укр. Конка, Кан- 

кит), Ш'ямак (укр. прізвище Семак). Вріка "Вовк” (скіфський цар Лік 
“Вовк" і численні “вовчі" прізвища й назви в Україні). Серед 4-х до¬ 

чок Шурасени найстаршою була Прітха, яку. за давнім звичаєм відда¬ 

вати первістка на виховання бездітному родичеві, батько віддав ца¬ 

реві племені кунтію "списників”, через що ГІрітха мала й ім’я Кум- 

ті “Списниця". Тож Прітха-Кунті - тітка Крішни по батькові, вона 
відіграє помітну роль в індійському епосі. Кунті також - ім'я богині- 

воїтельки Дурґи-Лсві-Діви. зображуваної на теренах давньої України 
якраз зі списом. Інше ім'я богині тут - Тамара "Списниця". а в Укра¬ 

їні був шляхетський рід половецького походження Томари, у Делі в 
УІІ-ХІІ ст. правила царська династія Томарів. що походила з радж- 

путського ролу томари “списники" Індійські ж раджпути й україн¬ 

ські половці мовно і етнічно споріднені. Ім'я Шурасена мав і син Ша- 

тругхни, брата Рами, який правив у районі Матхури. тобто там, де ми¬ 

нули дитячі та юнацькі роки Крішни. 

В українців Шура вважається побутовою формою від імені 
Олександр, що не зовсім зрозуміло, бо навіть фонетично обидва сло¬ 

ва несхожі. Прикметно й те. що афганці під час окупації їхньої країни 
називали радянських солдатів шураві. 

швасур-пакша - рідня з боку батька чоловіка або дружини. 

Термін творять санскр. іивасур+пакша. де швасур - "свекор; тесть" 

пакша - “сторона", споріднене з укр. бік. Форма хінді - сасур-пакш. 

иівашру - свекруха, теща. Форми хінді - сас, сасурі. Спорідне¬ 

не з укр. свекруха, що має і форми свекрухпа (пор. дочухна "дочка" 
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нсві.хпи ' невістка" татухна “батько"), свекрушина {Прибирайся, све¬ 

крушино. прибирайся, молодої невісточки сподівайся), свскровця. све¬ 

крушище, свекрушенька. Також споріднене з укр. сваха, свашка. Сва¬ 

ха в українській мові - мати зятя або невістки, а також родимка од¬ 

ного з подружжя по відношенню до родички іншого (Пишна сваха, 

пишна, проти зятя не вийшла). Свахи також - жінки, що вступи¬ 

ли між собою в якусь ділову угоду. Що підтверджує походження тер¬ 

міна сваха під санскр. сах+ваха. де сих - префікс сумісності, спіль¬ 

ності, тотожний рос. со. с в російських словах сообщник, сокурсник. 

собушічльник. сверстник тощо. А ваха сходить до санскритської дієс¬ 

лівної основи вах -вести, приводити-, яка міститься і в санскр. водгар 
«чоловік- (досл. «приводні"), вадгу «наречена» (досл. «приведена», 

йор. рос. водимая «наречена»), навічна -невістка» (досл. «новопривс 
дена-), вівах «весілля» (досл. увід). У такому разі шваса-сваиш-сваха 
дослівно означає «та, що зводин.», «звідниця-, хоча це більше підхо¬ 

дить на означення жінки - свахи, яка займається пошуками можли¬ 

вих варіантів поєднання дівчини й хлопця в шлюбі. Є і термін сваха- 

пійся - про матерів жениха й нареченої, що вступають у рідстно. У ве¬ 

сільному обряді свашка - заміжня сестра нареченого, а коли такої не¬ 

ма, то інша найближча заміжня родичка, яка на весіллі виконує псині 
обов'язки її. між іншим, разом із дружкою (свашчаком) відводить мо¬ 

лодих до комори, роздяї.в наречену тощо. Зазвичай запрошуються и 
інші свашки - заміжні родички молодого. 

Сват {сватко. сватонько, сватуньо) - батько зятя або невістки, 
свати насамперед - батьки чоловіка но відношенню до батьків дру¬ 

жини і навпаки, а також найближчі родичі подружжя (Онисько ме¬ 

ні сват, бо моя сестра за ймо братом). Сват також і сватальник {По¬ 

дай сватальнику добра не було). Свати також ті, хто уклав якусь вза¬ 

ємовигідну угоду. Дружко зоветься свашчак, жених - сватач {Свата¬ 

ли і три сватачі, а іго кортіло за всіх дати, бо осі добрі /а.чиї), сватба 
- всі учасники весільного дійства, а саме дійство, тобто весілля, як 
зводьба (зведення молодих у шлюб). Сам термін весілля може сходити 
не до значення веселитися, а вести, приводити (санскр. вах «нести, 

везім»). Сюди ж стають і терміни сватальний {Рушники сватальні 
давала), сватання {Сватання не братання), сватати {Сватай мене, 

козаченьку, не вводь у неславу), свататися {Ііез брехні ні жоден чоло¬ 

вік не сватався), сватачсньки {Ой надійшли сватачсньки попід бере- 

женьки. я гадала, то до мене, та вмила ноженьки), сватній {Ми свого 
хліба пожалуєм, а будемо животи оставляти на сватній). сваття - 

збірне від сват {Не сміхом сваття. не сміхом), свашка (Кожній соаиі- 
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ці по ковбасці), різновид якого - сванька. сванечка {Ви, буяре. сідайте 
па коні, а сванечки на саночки). 

швашру-снуша - свекруха й синова дружина (рос. епохи). І? 
українській мові свекруха має і форму свскровця. свекрушина, свс- 

крухна. 

шваїиур'я - дівер; шуряк. шурин. В українському весільному 
обряді ту ранці - нас коро зібрані молоді родичі нареченої, які ма¬ 

ють захищати і'і від жениха та його супроводу. Це спонукає гадати, 

що терміни шурин, шуряк. иіуринці споріднений із санскр. іиура (хіи- 

ді иіур) «воїн, богатир, герой- і що воно відбите в санскр. иіваїиур, 

шнасур «свекор* і укр. пращур. І якщо свасрі «сестра- означає «своя 
жінка» (санскр. стрі «жінка», а з сва - свастрі «своя жінка-, тобто на¬ 

лежна до одного роду-родини-сім*і. то щось подібне має означати і 
півасур-свасур-свекор, найімовірніше, «свій чолоиік-муж-. «чоловік зі 
свого роду-родини-. Тобто шур сур кор має означати «чоловік». Таке 
міркування підтверджує весільний термін иіуринці, який, схоже, іон» 

ж ряду, що й укр. шурин, шуряк. іивагср. іивагро. Цс спонука»: гадати, 
що терміни шурин, шуряк. иіуринці споріднені л санскр. шура (милі 
тур) «воїн, богатир, герой- і що воно відбите в санскр. иівашур, шва- 

сур «свекор- і укр. пращур. У санскриті шура (хінді иіур) - «воїн, бо¬ 

гатир. герой», шура-путра «син героя», іиура-патш «дружина героя», 

шура-віра «доблесний богатир-, є. дієслівна форма мур «діяти як ге¬ 

рой», «бути дужим-могу гнім-. А іменник шура (хінді шур), окрім зна¬ 

чення «богатир, герой», має і значення «лев» (перс, шер «лев»), «вепр», 

«сонце* і «дерево шапа (хінді шал)». Причому оіра лір-бір, як і шура. 

означає «воїн, богатир, герой- воно рясно відбите в українських пріз¬ 

вищах. які мають свої індійські відповідники: Ьалвір, Налічйр. Ьал- 

вир, Валбирспко. Кечбир. ІІІелбир (у «Слоні о полку Ігоревім» є етно¬ 

нім иісльбири). Дві річки Шура є в басейні Південного Ьугу - на Чер¬ 

кащині та Вінничині (тут і село Шура), потоки Шурин. ІІІурок і ІІІури- 

лове - на Інано-Франківщпиі. 

иі'яла, ш'ялака - брат дружини, шурин, шуряк; зять. Форма 
хінді - с'яла. сала (вживається і як лайливе слово). Інша назва шури¬ 

на. шуряка - іивагер. шва/ер. шва/ро (Нора шва/ра поховати). 

иі'яла (наголошене кінцеве а) - сестра дружини, шваґрова (рос. 

свояченица). Форма хінді - салі. 

иі'ялак - швагер. брат дружини, інші назви якого - шурин (Убив 
брата мойого, ще її шурини свойого) та шуряк (Ну. тепер ми всі поже¬ 

нились, - як би нам шуряка оженить?). 

явіясі - молодша сестра, термін сходить до санскр. юна "юний. 
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молодий’', від якого утворене ювак "молодий хлопець" та юваті "мо¬ 

лода дівчина” (пор. укр. юнак, юнка), йоуван "юність, молодість". З ни¬ 

ми споріднене укр. Йван. Іван “Молодий, Юний" Аполлона, ім’я яко¬ 

го тотожне імені Іопалан, яке е різновидом імені Гопал-Гопала на озна¬ 

чення Крішни, грецькі джерела називають Юний бог, тож і санскр. 

Юван Гопала “Юний Гопала". “Юний Крішна" і укр. Йван-Іван Купа¬ 

ла тотожні. 

нта, ятар, ятрі - невістка; дружина чоловікового брата, ді¬ 

вера, рос. ятровь. В українській мові засвідчені ятрівка (Ятрівчина 
свита), ятроха, ятрохна - дружина чоловікового брата і ятрівчин 
"належний дружині чоловікового брата". Інша українська назва не¬ 

вістки, дружини дівера, ятрівки - зовиця (Ой як мені сй суми пересу¬ 

мувати, ой як мені та зовицю сестрицею звати), зовичка (Зовичко• 

сестричко, врятуй мене молоденьку), зовухна. Санскритські синоні¬ 

ми: нанадрі, ш'ялі, бгратріджая. 

II. ТЕРМІНИ СПОРІДНЕНОСТІ В МОВІ ХІІІДІ 
баба - батько; дід; шанобливе звертання до старшого або ла¬ 

гідне - до дитини. Ось що пише в книжці "З печер і нетрів Індоста¬ 

ну" письменниця, реліпєзнавець і філософ Олена Ьлаватська (1831- 

1891), яка народилася в Україні, про давній Роджастхан, якому, як і 
давній Україні, властиві численні кургліи й баби на них, так звані по¬ 

ловецькі: 

"... те. що в нас називають баба, в Індії теж називають баба, тіль¬ 

ки слово це тут означає "батько", і я бачила кілька таких камінних баб 
у Меварі. Ціле кладовище круглих курганів із "бабами" на верши¬ 

ні знаходиться неподалік від оселі барда. Це місцевість, де тисячами 
полягли /осаіни “ченці-воїни”... Вони жили й тепер живуть у “брат¬ 

ствах” тисячами. То прості, неосвічені йоги, але винятково хоробрі 
воїни. То були найбезстрашніші й найхоробріші воїни в усій країні, 
жерці Бали (Бальрами). бога могутності". Цей надзвичайно показо¬ 

вий і цікавий фрагмент сколихує цілий пласт інформації: що з /оса- 

ін споріднені укр. хазяїн і козак, що з раджпутами - індійськими “ко¬ 

заками" мовно й етнічно споріднені українські половці, що барда- 

співця звали Шамрай, а в українців побутує таке саме прізвище і на 
Київщині є село ІІІамраївка, що імена бога Бали (Баладева, Ьалавіра) 

відбиті в українських прізвищах Валь, Балодей. Болудей, Білдей, Баль- 

вір, Балвір. Бапбир. Балбиренко та ін. 
В українській мові баба - мати батька чи матері. Борис Грінчен- 

ко зазначає, що загальноприйняті форми сільської чемності вимага* 
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ють кожну стару жінку називати бабою, але це обов’язкове тільки для 
осіб, які літами набагато молодші від жінки, до якої звертаються. З 
баба пов’язані українські прислів’я: Сто баб - сто немочсй; Де баб 
сім. там торг зовсім-, В баби язик - як лопатень. Баби також - назва 
сузір’я Плеяд. 

бахнаура - дім сестриного свекра. Термін утворено від бахан, 

бахін “сестра", яке. в свою чергу, сходить до санскр. бга/іні з тим са¬ 

мим значенням. Тобто дослівно бахнаура - “сестриний (свекор). 

бахнаута - син сестри, поемшник. небіж. Утворене від бахін, 

бахан "сестра", дослівно “сестрин (син)" 

бахної - чоловік сестри, зять. Утворене з бахін, бахан “сестра", 

яке сходить до санскр. бга/іні “сестра" Тобто бахної означає “сестрин 
(чоловік). 

баху - невістка. 

бгабгі - невістка, дружина старшого брата. Синоніми: бгауджі, 

бгауджаі. 
вгавадж - невістка, дружина брата. 

бгамак - зять, чоловік сестри. 

бганаджа. бганджа - син сестри, племінник, небіж. В україн¬ 

ській мові на означення племінника й племінниці є терміни небір і не- 

бірка, тотожні термінам небіж і небога (пор. англ. перНеп-нев'ю “не¬ 

біж"). 

бганаджі. бганджі - племінниця, небога, дочка сестри. 

бгатіджа - племінник, небіж, син брата Санскритська форма 
- бгратаджа “народжений братом”, тобто “син брата". 

бгатіджі - племінниця, небога, дочка брата. Санскритська 
форма - бгратаджі “народжена братом", тобто “дочка брата" 

бета - син. 

бете-поте - парне словосполучення, означає "діти і внуки”, де 
бете - "сини” поте - “онуки". 

беті - дочка. 

бетівапа - батько або родич нареченої. Термін складають 
беті+вапа. де беті - “дочка", вала - суфікс, що вказує на приналеж¬ 

ність до чогось. Тобто бетівапа дослівно означає “доччин", "причет¬ 

ний до дочки". “Залежний дочці" 

біві (бібі) - дівчина: дружина; пані. Запозичення з перської мо¬ 

ви. 

буа - тітка з боку батька. 

дада - дід з боку батька, має і значення “старший брат", “вата¬ 

жок"; даду “дідусю" - пестливе звертання до діда; при звертанні до 
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когось близького означає “брате, друже", а при звертанні старших до 
молодших означає "синку”. Відбите в сучасних приказках: От помре 
дід. тоді й волів поділимо-. Помре дід. тоді й онук хазяїном стане (ко¬ 

ли хочуть чогось недосяжного). Санскритські синоніми: пітчмаха, 

пітріпіта. 

даді - бабуся по батькові, мати батька. 

дадія сас - мати свекра або тестя. Термін складають дадія+сас. 
де дадія присвійна форма від дада "дід" або даді “бабуся", а сас, сасур - 

“свекор; свекруха: тесть, теща". 

дадія сасур - батько свекра або тестя. Див. дадія сас. 

дамад - зять, чоловік дочки. Термін сходить до перського да- 

мад “зять". Синонім - джамата. 

джамата - чоловік дочки. Сходить до санскр. джама “дочка”. 

джетх, джет - старший брат чоловіка; дівер. Сходи ть до санскр. 

дж'сштха “старший брат". Можлива спорідненість з укр. зять. 

джетхані - невістка, дружина чоловікового старшого брата, ді¬ 

вера. Можлива спорідненість з укр. зять. 

джетхаут - син чоловікового старшого брата. С лодить до тер¬ 

міна джетх “старший брат чоловіка". 

джіджа - зять, чоловік старшої сестри 
джіджі, джіджія - старша сестра. Синонім - діді, 

діді - старша сестра, синоніми - джіджі. джіджія. 

дудг бахан - молочна сестра. Термін складаюіь дудг+бахан, де 
бахан - “сестра" дудг - “молоко" досл. “надій, удій” від санскритської 
дієслівної основи дух “доїти". 

дудг-бгаї- молочний брат. Термін складають дудг*6гаі, де бгаї - 

“брат”, дудг - “молоко", від дієслівної основи дух “доїти". 

дудг ма - молочна мати, годувальниця; мачуха. Термін склада¬ 

ють дудг*ма, де ма - “мати", дудг - “молоко”. 

дульха - жених, наречений, молодий; молодий чоловік. Із дуль- 

ха “жених, молодий" є прислів'я: Ресільний поїзд іде за женихом-. Же¬ 

них тільки на весіллі князює: Молодому - молода, а тобі - стусан (мо¬ 

виться. коли замість подяки маюіь неприємності). Інша форма хінді 
- дулах, санскритський синонім - вар. 

духта - внук, син дочки. Термін дослівно означає доччин і схо¬ 

дить до санскр. духіта. духітар. духіпірі "дочка" іранська форма яко¬ 

го духт. дохт. відбита у відомих жіночих іменах Гурандот (принце¬ 

са) і І'урандухт (дружина грузинського царя Давида Ііудівшічого й се¬ 

стра половецького князя Коичакл. батька Кончакіним, невістки кня¬ 

зя Ігоря). 
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духті - внучка, доччина дочка. Термін дослівно означає доччи¬ 

на і сходить до санскр. духіта “дочка” 

кака - дядько, молодший брат батька. Синонім - чана, 

какі - тітка, дружина молодшого батькового брага. Синонім 
■піч/. 

кхапера бгаї - двоюрідний браг по матері. Термін утворено під 
кхапу “дядько; чоловік материної сестри”. Синонім - мауссра бгаї. 

ма-бап - батьки, досл. "мати-батько”. Санскритський синонім 

- мата-піта. 

ма-джая - рідний брат. Термін складають ма+джая, де ми - 

“маги'*, джая - “народжений; син" (від основи джа “родити, наро¬ 

джувати”). Тобто ма+джая дослівно означає “народжений (однією) 

матір'ю". 

ма джаї - рідна сестра. Термін складають ми *-джаї, де ма - “ма¬ 

ти", джаї - “народжена; дочка" (від основи джл “народжувати"). Тобто 
ма+джаї- "народжена (однією) матір'ю*. 

мама (пере.) - мати. 

мама - дядько, материн брат. Синонім - мамун. 

мамера бгаї - двоюрідний брат, син материного брата. Термін 
склали мамера+бгаї. де бгаї - "брат”, мамера - “дядьків; двоюрідний 
но матері" від мама - "дядько, материн брат". 

мамері бахай - двоюрідна сестра, дочка материного брата. Тер¬ 

мін творять мамера+бахан. де бахан - "сестра" (санскр. бга/іні). ма¬ 

мера - "дядькова; двоюрідна по матері", від мама "материн брат”. 

мамі - тітка, дружина материного брата. 

мамія сас - тітка чоловіка або дружини по матері. Термін скла¬ 

ли мамія+сас, де мамія означує спорідненість із дядьком, братом ма¬ 

тері й дослівно означає “дядьків", "причетний до материного брата", а 
сас - "свекруха; теща". 

мамія сасур - дядько чоловіка (дружини) по матері, брат дру¬ 

жининої (чоловікової) матері. Термін склали мамія+сасур, де мамія 
означає “дядьків” “причетний до материного брата", сасур - “свекор; 

тесть". 

манджгпа бгаї - середульший брат. Термін утворюють 
манджгпа+бгаї, де бгаі - "брат", різновид санскр. бграта, манджгпа - 

"середній, проміжний, середульший” 

манджгпі бахан - середульша сестра. Термін сходить до 
манджгпі+бахан. де манджгпі - “середня, середульша ' бахан - різно¬ 

вид санскритського бга/іні “сестра”. 

мауса - дядько, чоловік материної сестри. Синонім - кхапу. 
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маусера бгаї - двоюрідним брат, син материної сестри. Маусс- 

ра (сипонім мчусія) означає "споріднений по тітці” і сходить до маусі 
"материна сестра, тітка". Синонім - кхапера бгаї. 

маусі - тітка, материна сестра. Синонім - хапа. 

маусія сас - сестра дружининої (чоловікової) матері. 

маусія сасур - чоловік сестри дружининої (чоловікової) мате- 

рі. 
мая - мати. 

наваса (перс, набаса) - внук, доччин син (пор. укр. небіж), 

навасі (перс, набасі) - внучка, доччина донька (пор. укр. небо¬ 

га ). 

манія сас - бабуся дружини або чоловіка. Термін складають 
нація і сас, де сас - "свекруха, теща” нені* - "дідів” або “бабусин" бо 
пана - дід по матері, а нані - бабуся по матері. 

нанія сасур - дід дружини або чоловіка. Термін утворюють 
іішіін¥сасур, де сасур - “свекор, гесгь". а нанія - "дідів" або “бабусин" 

(чана - дід. нані - бабуся по матері). 

ниті - внук, син дочки. Синонім - наваса. У мові хінді є низ¬ 

ка термінів з пата (діал. наш), яке означає “рідство. спорідиенісіь. 

родинні взаємини”: натедар "родич” нате-ріште "родинні зв'язки- 

изакмини-стосуики”. натедарі "те саме”, утворено навіть так зва¬ 

ний иісляйменник (рос. послспог) ке наніс, що означає “внаслідок, у 
зв’язку; заради, задля, через". 

нашім (наголошене а) - внучка, доччина дочка. Синонім - нава¬ 

сі. Договір русів із греками 944 року містить імена двох племінників- 

небожів князя Ігоря, у тексті - нетіі, яких звали Ігор та Акун; як при¬ 

пускають. Акун був двоюрідним племінником великого князя. ОСКІЛЬ¬ 

КИ в договорі його ім’я стоїть не поряд із першим племінником, а зна¬ 

чно нижче. Давньорус. меті* виявляє очевидну спорідненість з ііід. 
наші й нашій, які там. проте, відповідно означають “син дочки, внук" 

і “дочка дочки, внучка ”. На користь того. що. певно, неті первісно 
означало “племінник" свідчить те. що синонімом його в мові хінді є 
наваса. а нашім - навасі, тотожні укр. небіж і небога, які й означають 
"племінник” і “племінниця". Причому українські терміни ближчі до 
перських, де набаса й набасі означають відповідно “внук, син дочки" 

та “внучка, доччина дочка" 

папа (перс.) - батько. 

пардада - прадід по батькові. 
пардаді - прабабуся но батькові. 

парнана - прадід, батько материної матері. 
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парнані - прабабуся, мати материної матері, пор. укр. праненя, 

праченька. 

парнаті - правнук, син внука. 

парпота - правнук. Санскритський відповідник - прапаутра. 

парпоті - правнучка. Санскритський відповідни - прапаутрі. 

патоху- невістка, дружина сина. 

пітія - дядько, брат батька. Термін - присвійна форма від імен¬ 

ника піта “батько", тобто пітія означає “батьків", "належний до бать¬ 

ка" 

пітіяні - тітка, батькова сестра. Термін - присвійна форма від 
піта "батько", тож пітія означає "батькова", “причетна до батька”. 

пітія-сас - тітка дружини або чоловіка. Термін складають 
пітія *сас, де пітія - "батькова", "споріднена з батьком", а сас - "све¬ 

круха; теща". 

пітія-сасур - дядько дружини або чоловіка. Термін склада¬ 

ють пітія+сасур, де пітія - “батьків" "споріднений з батьком”, сасур 
- “свекор; тесть". 

пота - внук, син сина. Первісна форма - санскр. путра "син” 

поті - внучка, дочка сина. Первісна форма - санскр. нутрі “до¬ 

чка" 

пхупха - дядько, чоловік батькової сестри. 

пхупхера бгаї - двоюрідний брат, син батькової сестри. Термін 
складають пхупхера+бгаі, де 6га і - "брат", пхупхера - “двоюрідний" 

(щодо синів батькової сестри). 

пхупхері бахан - двоюрідна сестра, дочка батькової сестри. Тер¬ 

мін складають пхупхері*бахан, де бахан - “сестра" пхупхері - "двою¬ 

рідна” (щодо дочок батькової сестри). 

пхупхі - тітка, батькова сестра. Варіант терміна - пхупху. 

пхупхія сас - сестра свекра або тестя. Термін складають 
пхупхія+сас, де сас - "свекруха; теща" пхупхія - "причетний до бать¬ 

кової сестри (чоловіка чи дружини)" 

пхупхія сасур - чоловік сестри свекра або тестя. Термін склали 
пхупхія *сасур, де сасур - “свекор", пхупхія - "причетний до батькової 
сестри (чоловіка чи дружини)" 

ріштедар - родич, свояк. Термін запозичено з перс, ріиїта+дар, 

де рішта - "зв'язок, спорідненість, рідство". дар - "тримач, держа¬ 

тель". споріднене з хінді дар, яке сходить до санскритської основи дгар 
“держати, тримати", відбитій і в укр. господар, держава. Синонім хін¬ 

ді - нчтедар. 

са/а бахан - рідна сестра. Термін складають са/а+бахан, де ба- 
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хан - “сестра", са/а - “рідна". У весільній термінології ах/аї. досл. “по¬ 

ріднення” означують заручини; са/аїозначає також співжиття з вдо- 

вою або покинутою жінкою. 

сага бгаї - рідний брат. Термін творять са/а+бгаї. де бгаї - 

"брат", а са/а - “рідний", від якого утворено термін са/аї “заручини” 

досл. “поріднення”. 

са/е самбандгі - родичі; найближча рідня. Парне слово¬ 

сполучення, утворене з са/е+самбандгі. де са/е - "рідні, родичі" сам- 

бандгі - "рідня". 

самадгі - сват; тесть (батько доччиного чоловіка), свекор (бать¬ 

ко синової дружини). 

самадгім - сваха; теща (мати доччиного чоловіка), свекруха 
(мати синової дружини). 

сарх {саде) - свояк (чоловік дружининої сестри). 

сархадж - дружина иіуряка (дружина дружининого брата). 

сас - свекруха, теща, форма від санскр. титарі В українській 
мові від теща утворені похідні тещечка. тещенька. тещухна (пор. 

нсвіхна “невістка", свекрухна). В українців € приманка; Жінка для сові¬ 

щу. теща для привіту, а матінка рідна лучче ваюго світу. 

сасур - свекор, тесть. Є українська примовка щодо тестя й зятя: 

Тесть любить честь, а іять любить віять. Різновиди слона тесть-, 

тестенько, тестечок. тестюра (грубу вато-пес гливе). 

саут - друга дружина (при багатожонегві). 

саутела бгаї - зведений брат. Саутела утворене від терміна 
саут “друга дружина" і означає “належний другій дружині" а бгаї - 

форма хінді від санскр. бграта “брат". 

саутела піти - нерідний батько, вітчим. Синонім - саутела 
бап. 

саутела путра - зведений син. пасинок. Синонім саутела бе¬ 

та. 

саутелі путрі - зведена дочка, сестра; падчерка. Синоніми; са- 

утелі беті, саутелі бахан. 

таері бахан - двоюрідна сестра (дочка старшого брата батька). 

Термін складають таері+бахан, де бахан - “сестра", таері - присвій¬ 

на форма від тая “батьків старший брат". Тобто таері- “(дочка) бать¬ 

кового старшого брата”. 

таера бгаї - двоюрідний брат, син батькового старшого бра¬ 

та. Термін складають таера*бгаї. де бгаї - "брат" таера - присвійна 
форма від тая “батьків старший брат". Тобто таера бгаї- "(син) бать¬ 

кового старшого брата”. 
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таї - тітка, дружина старшого батькового брага. 
тау. тая - дядько, старший брат батька. 
чана - дядько, молодший брат батька, чана також - шанобливе 

звертання до старших. Синонім - кака. 
чані - тітка, дружина молодшого батькового брата. Синонім 

- какі. Вочевидь хінді какі-чачі споріднені з укр. тітка-тьотя, тим 
більше що на означення тітки в українців » і термін теши. 

чачера бгаї - двоюрідний орт. син молодшого батькового бра¬ 
га. Чачари - пісні, співані під час свята холі, що відзначається у дні 
повного місяця в місяці нхальгун (12-й місяць індійського календа¬ 
ря. відповідає лютому-березню). На це свято люди оббризкують одне 
одного підфарбованою водою, обсипають жовтим або червоним по¬ 
рошком. співають сороміцьких пісень і палять багаття. Свято багато 
в чому перегукується з українським Колоди м. навіть слова холі й ко¬ 
ло виглядають спорідненими. 

чачері бахам - двоюрідна сестра, дочка молодшого батьково¬ 
го брата. 

чачія сас - дружина брата тестя або свекра. Чачін тут - при¬ 
свійна форма від чачі "тітка" "дружина молодшого батькового брата" 
дослівно означає тітчина. 

чачія сасур - брат тестя або свекра. 
чхота бгаї - молодший брат. Термін складають чхота*-бгаї, де 

чхолін - "менший, молодший", бгаї - "браг", яке сходить до санскр. 
бграта. 

чхоті бахан - молодша сестра. Термін складають чхоті+бахан, 
де чхоті - "менша, молодша", бахан - “сестра" яке сходить до санскр. 
бга/іні "сестра". 



ВЕСІЛЬНІ ТЕРМІНИ 
В індійців шлюб - найважливіший обряд, початок і осереддя 

всіх домашніх жертвоприносин. Ґріх'ясутри - твори, присвячені до¬ 

машнім обрядам, мовлять, що кожен нормальний чоловік за нормаль¬ 

них умов мас одружуватись і провадити життя домогосподаря. Шлюб 
був не лише соціальною необхідністю, а й релігійним обов’язком кож¬ 

ного і розглядався як своєрідні жертвоприносини. Хто не вступав у 
шлюбне життя, називався «позбавленим жертвоприносин- - для дав 
нього індійця вкрай образливе прізвисько. Священні індійські тек¬ 

сти наголошують: “Сам чоловік - половина людини, друга половина 
його - дружина" або "Хто не мас дружини - чи то брахман, кшатрій, 

пайш'я, чи то шудра, не придатний для релігійною дійства-. Смріті - 

священні перекази стародавніх індійців, знають 8 форм шлюбу: брах- 

ми, дай на, арша. праджапатья. асура. /пндхаріиі, ракиїаса, пайшача, 
а снанмнара не входить у визнані пізнішим індуїзмом 8 різновидів 
шлюбу, хоча улюблені героїні індійського епосу (Сіга. Драупаді. Сані- 

трі, Дамаянті) одружувалися саме гак. Вони поділяються на схвалю¬ 

вані й нссхналюнані: перші чотири - схвалювані, інші - несхвалюва- 

ні. Перший шлюб - найкращий, п’ятий і шостий - стерині, два остан¬ 

ні - ганебні й засуджувані. Індійське судочинство за англійського па 
кування визнавало два шлюби - мура й орахма. вони ж визнаються 
і нині. 

Весільний обряд у ведах. Наречена, вбрана в гарну одіж, з під¬ 

веденими різними мазями очима, належно причесана, в закритому 
повозі і в супроводі подруг вирушала до оселі майбутнього чолові¬ 

ка; скриня з її посагом теж була при ній. Коли вона полишала бать¬ 

ківську оселю, промовлялися відповідні побажання. У день весілля 
наречена здійснювала омонпіня водою, у цей час промовлялися ве¬ 

дійські вірші, над головою її тримали ярмо. Потім наречену вбира¬ 

ли. теж під промовляння віршів, а мати плакала перед розлукою з до¬ 

чкою. Після цього починався власне весільний обряд: наречена ста¬ 

вала на камінь, що уявлявся лоном землі, наречений брав її за руку, 

промовляв належні вірші, обіцяв дбати про неї, дарував одяг і при¬ 

краси. які наречена надягала, а наречений висловлював захват, поба¬ 

чивши в них наречену. Промовляли мантри-молигви. щоб прогнати 
злих духів, благословляли повіз і весільна процесія рушала до оселі 
молодого, теж очищені від злих духів. Наречена входила в дім. сіда¬ 

ла. окрита подарованим покривалом, перед домашнім багаттям біля 

450 



нареченого на бичачу шкуру, на якій була розсипана трава бальба- 

джа. Вона й наречений приносили пожертву вогневі, наречену бла¬ 

гословляли. відбувалося пошлюблення. Уночі під читання відповід¬ 

них віршів наречену приводили до подружнього ложа, ґандгарву Ві- 

швавасу. причетного до незаміжніх дівчат, просили, щоб пішов, а Аг- 

ні щоб дарував десять доблесних синів. Весільне вбрання дарували 
брахманові-жерцеві, щоб злі сили зникли з нього і звертали добрі по¬ 

бажання до подружжя, вже в новому вбранні. Чоловік звертався до 
дружини: «Він - це я, вона - ти. Небо - я. Земля - ти. Тож зійдімося 
обоє і спородімо нащадків! 

Якщо порівняти ці форми шлюбу з українськими, то деякі з 
них тотожні. З літописів відомо, що в полян існувало добровільне по- 

брання, тоді як у древлян, сіверян та інших давньоукраїнських пле¬ 

мен побутувало так зване умикання, увод. Дослідники відзначають, 

ЩО умикання в нас було лише обрядове, хоча с факти, коли умикання 
відбувалася за згодою дівчини. У давні часи було й купно молодої, ко¬ 

ли за молодою давали посаг чи віно. Арабський письменник X ст. Ібн 
Якуб зазначає, що в слов'ян молодий дає батькові молодої дарунка. 

Сучасний український весільний обряд має виразні вказівки на ста¬ 

родавні форми шлюбу. 1 досі позосталося відбивання, ніби умикання 
молодої весільчанами молодого. Лишився і викуп за молоду, обрядо¬ 

вий. що дається найближчому оточенню молодої або парубкам з її се¬ 

ла чи кутка. Збір дружини молодим (весільний похід), удаване викра¬ 

дення нареченої, подолання перешкод на шляху до молодої (перейме) 

- все це свідчення давніх форм шлюбу уводом, умиканням. А мова 
старостів про куницю і мисливця, обмін подарунками між сватами, 

викуп коси, сплата штрафу за «безчестя» - своєрідний відгомін шлю¬ 

бу на основі купівлі-продажу. До речі, схоже, купа, куниця в мові сва¬ 

тів знаходить санскритські паралелі: весільна термінологія знає слова 
канья «дівчина, дочка; наречена», каньятва «дівочість, цнота», канья- 

дана «віддавання дочки заміж», каньядатар «той. хто віддає дочку 
іаміж», досл. «дочкодатель». В українському весільному обряді поєд¬ 

налися в залишках усі форми давнього парування - і вільне побран¬ 

ий, і увод, і купівля-продаж. Умичка й договір колись існували поряд, 

та так і відбились у нашому весільному ритуалі. Давня приказка на¬ 

віть радить: “Бери жінку зблизька, а крадь здалеку". Давнє умикання 
к українців із часом змінилося ходінням жениха до дівчини, а ще піз¬ 

ніше - приводом дівчини до жениха. Звідси й вирази віяти дівчину 
заміж та віддати дівчину заміж. Умикания-увод ще існувало за Ярос¬ 

лава Мудрого, бо Церковний Устав забороняє його і карає за нього. 
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Правилом для індусів с шлюби за вибором батьків. Згідно з 
нормами, індус має одружуватися в своїй касті (верстві, стані), хоча 
може одружитися і з жінкою нижчої, ніж його, касти - це так званий 
шлюб анулома-вівах. Жінка не може бути видана заміж у касту ниж¬ 

чу, ніж її власна - це пратілома-вівах. Законом про шлюб 1955 року 
індусам заборонене багатоженство, а шлюбний вік встановлено для 
юнаків 18, а дівчат - 15 років. У представників вищих каст прийнято 
давати за дочкою придане - дахедж-дахез, яутак. Перш ніж зробити 
остаточний вибір батьки юнака й дівчини порівнюють їхні гороскопи 
- джанма-кундалі, джачма-патріка. Якщо це порівняння сприятли¬ 

ве, обидві сторони обмінюються подарунками, відбуваються змови¬ 

ни або заручини - са/аї, вівах-нішчай. 

Астролог-джйотіш визначає день і час, сприятливі для прове¬ 

дення весільної церемонії - шубга-мухуртч. За кілька днів до весілля 
наречений і наречена здійснюють очищувальний обряд - хчлді, нама¬ 

щуються сумішшю рослинної олії і жовтого порошка з коріння кур¬ 

куми. У визначений день наречену й нареченого наряджають у ве¬ 

сільні шати, надягають на них весільні гірлянди - пхульмала й золо¬ 

ті прикраси - джевар. Жених на чолі весільного поїзда (бчрат, вчр- 

ятрч) на розкішно спорядженому коневі вирушає до оселі нареченої, 
де його зустрічають родичі нареченої. Здійснюється обряд вшану¬ 

вання жениха - вар-пуджа. проводжають у дім. де наречений бачить 
нарешті (не обов’язково вперше) обличчя своєї нареченої - мукха- 

даршана. Вони увінчують одне одного весільними гірляндами. Відбу¬ 

вається обряд «віддавання дівчини» - каньядан: батько поєднує ру¬ 

ки молодих - пані/рахан, а тоді обох ведуть до невисокого, барвисто 
прикрашеного помосту під навісом - пандаль, де для шлюбної цере¬ 

монії приготовані кокосові горіхи, квіти, рис. вода, запахущі свічки - 

а/арбатті тощо. Тут жрець прив’язує краєчок сарі нареченої до шар¬ 

фа, накинутого на плечі жениха, і обводить обох 7 разів (обряд сал- 

тападі) довкола жертовного (весільного) багаття - я/я/нї, хавам-а/ 

(у Південній Індії не розводять), читає замови-молитви-мантри, які 
поєднують молодих шлюбними узами. Як жерівоііриношення - аху- 

пи для богів у вогонь кидають рис і очищене масло - /хі. На цьому ве¬ 

сільна церемонія завершується, жрець після неї отримує свою вина¬ 

городу - дакшіну. 

авіра - жінка, яка не має ні чоловіка, ні сина; вдова. Термін 
складають санскр. а+віра, де а- заперечна частка (не, без), віра (хінді 
вір) - «чоловік, муж, герой», споріднене з санскр. вара (хінді вар) - у 
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весільній термінології жених, наречений, чоловік. Як вір-бір воно від¬ 

бите в українських прізвищах Шалбир, Кичбер, Балвір-Бальвір, Бал- 

бир, Балбирснко,споріднених ізсанскр. Балавіра й хінді Балвір-Балбір 
«Славний муж». «Доблесний воїн». «Могутній герой». Санскр. Балаві¬ 

ра «Могутній герой» - одне з імен старшого брата Крішни-Чорнобога 
на ім’я Баладева-Білобог. він землеробське божество, атрибут і зброя 
якого - рало, плуг. Обом їм властива синьо-жовта символіка: один 
золотавошкірий і має синє вбрання, другий - сииювагошкірий і мас 
жовте вбрання. 

адгіведана - одруження чоловіка іще раз при живій дружині; 

адгіведаніка - дарунки, які підносить дружині чоловік, як відкупне, 

коли одружується з іншою жінкою. 

адг'я/ні - дарунок, що підноситься нареченій під час весілля, 
до обходу нею священного вогню. Це її особиста власність і назива¬ 

ється стрі-дгана «жіночий скарб», вона перелається їі нащадкам, на¬ 

віть якщо вона помирає при живому чоловікові. Інша назва її - адг'н- 

ваханіка, 

анвадгея - дарунки, отримані нареченою від своїх і чоловіко¬ 

вих родичів одразу після одруження. 

анулома «за порядком» - шлюб, при якому чоловік вищий дру¬ 

жини за соціальним станом, діти від такого шлюбу - теж анулома. 

Термін складають санскр. ану+лома, де ану - префікс із значенням 
«за, слідом за», що і в укр онук (санскр. ану-/а «який іде слідом за»), 

а лома - «шерсть». Тобто анулома дослівно означає «за шерстю». Є і 
термін нратілома (див.), тобто «проти шерсті*. 

аріиа «рішійський» - одна з вищих і найбільше схвалюваних 
форм шлюбу, коли батько нареченої отримував від жениха кілька ко¬ 

рів для жертвоприносин, причому обумовлювалося, що це дарування 
виключно задля жертвоприносин. «Манусмріті» («Закони Ману») по¬ 

яснюють: «Якщо родичі не привласнюють винагороди за дівчину, то 
це не продаж, а тільки засвідчення поваги й прихильності до дівчи¬ 

ни». Шлюб аріиа переважав у жрецьких родинах, він вважався ви¬ 

значеним давніми мудрецями-ріші, через що й отримав назву. Аріиа 
- присвійна форма від санскр ріин «мудрець», означає «належний рі- 

ші», «властивий ріші», «рішійський». 

Ар’яман - ведійське божество, покровитель весіль, як прави¬ 

ло. згадується у ведах разом із Варуною і Мітрою; він. як і Бгага. да¬ 

рує процвітання і злагоду, дружину або чоловіка, вони обоє супрово¬ 

джують подружню пару. Вважалося, що саме Ар’яман знаходить чо¬ 

ловіків для дівчат. Ім'я тлумачать як “Дружній. Гостинний. Прихиль- 



ний. Приязний". 

асура «асурський» - одна з 8 традиційних форм шлюбу, при 
якому батько нареченої отримує від жениха бика й корову. Його «Ма- 

нусмріті- визначає так: -Видання дочки, коли жених дає нареченій і її 
родичам стільки маєтності, скільки може, й добровільно - це шлюб 
асура». Підстава для такого шлюбу - майно, статки, і роші, це до пев¬ 

ної міри купівля дівчини. Такий шлюб іще називають мануша «люд¬ 

ський-. «Манусмріті. радить: «Розумному батькові не слід брати на¬ 

віть незначної винагороди за дочку, бо людина, яка з жадібності бе¬ 

ре цю винагороду, продає нащадків-. Тільки цей шлюб і шлюб драхми 
визнавало індійське судочинство за англійського панування. На¬ 

зва сходить до санскр. асура (іран. ахура), яким в індійській міфоло¬ 

гії означуються супротивники ведійських богів-девів. Санскр а-сура 
тлумачать і як «не-боги* (а «не»*сур «бог»), тоді асура означає не- 

божеський. 

аіимарохана - церемонія «вступання на камінь- у весільно¬ 

му обряді та обряді посвячення (ініціації). Термін складають санскр. 

ашма+рохана, де рохана - «піднімання, ставання-, а ашма - різно¬ 

вид санскр. ашман «камінь», відбитого в українських назвах. Дві річ¬ 

ки з назвою Есмань є на Сумщині, обидві в басейні Десни, гам і на¬ 

селений пункт Есмань. Перша Есмань має і назву Західна Есмань, з 
чого видно, що є і Східна Есмшіь, друга мас форми Ссмань. Ясмань, 

Єиіман. У «Рігведі- згадується річка Ашмамеаті, яка разом із річка¬ 

ми Дрішадваті й Са рас ваті обмежувала знамениту Курукшетру «По¬ 

ле Куру», де відбулася 18-денна би і на. описана в «Махабгараті». Аш¬ 

ман в Ашманваті означає -камінь- (ашман-акман і камінь - спорід¬ 

нені), а ваші - суфікс, тотожний укр. -виця в назвах. Тобто Ашманва¬ 

ті означає «Кам’янка», -Каменовиця-. Є і чоловіче ім'я Ашмака (пор. 

укр. назви Камінь і прізвище Камтчук). 

бапьбаджа (ЕІеиііпе іпдіса) - різновид трави, зі здуваної ще у 
ведах; у весільному обряді молоді сідають перед домашнім багаттям 
на бичачу шкуру, по якій розсипана ця трава. Використовувалася для 
плетіння кошів, кошиків, а також слугувала паливом і як жертовна 
підстилка. З неї радилося робити пояси для двічінародженнх - аріїв. 

борат - весільний поїзд, весільна процесія від оселі молодого 
до оселі молодої; бариті - учасник весільного поїзда. Термін сходить 
до санскр. вара-ятра (див.). 

бгат «варений рис* - весільний звичай, коли на другий чи тре¬ 

тій день весільного торжества батького молодою йде до оселі моло¬ 

дої, де її батько пригощає його вареним рисом. У мові хінді навіть є 
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приказка «Наївся бгату, а тоді про рід питає», тобто «Після бійки ку¬ 

лаками махає». Інша приклзка: «Буде бгат.то й ворони злетяться». 

бева (перс, біва) - вдова. На теренах України термін відбитий в 
імені Боарікс, яке згадують візантійські джерела VI ст. Його мала пра¬ 

вителька савірів (сувірів. сіверів). союзниця візантійського імперато¬ 

ра Юстиніана, у якого перебував на службі й антський князь Хіль- 

будій. Після смерті чоловіка вона стала правити в гуннських землях. 

Ім'я марно намагалися пояснити з тюркських мов. насправді ж во¬ 

но розкладається на Боа+рікс. де рікс «цар» (нор. латин, гех), у дано¬ 

му разі - “правителька, цариця". А світло на Боа проливає згадка, що 
Боарікс - вдова й стала правити по смерті чоловіка; вдова у сучасних 
індійських та іранських мовах - бсва (санскр. відгва). Тобто Боарікс 
означає «Вдова-цариця», це не справжнє її ім'я, а прізвисько, епітет, 

яким її наділили, коли вона овдовіла. З цього випливає, що савіри- 

сувіри не тюркомовні, а принаймні індоіраномовні, бо джерела за¬ 

значають. що ім'я Боарікс - «варварське», тобто тубільне, місцеве. В 
українців вдова має і форму удови. Див. відгва. 

брахма «брахманський» - останній, восьмий і найбільш бажа¬ 

ний різновид шлюбу, оскільки личить брахманам. Дівчину одружу¬ 

вав батько, даючи женихові за неї стільки прикрас, скільки міг. а же¬ 

них мав певне становище й ученість; батько нареченої сам запрошу¬ 

вав його в зяті, приймав з шанобою і нічого не брав навзамін. Прото¬ 

типом цього шлюбу вважався шлюб Сур*ї-Сонця й Чаидри-Місяця, 
згадуваний у ведах і відбитий в українському весільному обряді. 

б'ях (термін хінді) - весілля, одруження, пошлюбленим, заміж¬ 

жя, сходить до санскритського вівих-весілля, одруження». Є прислів'я 
б'ях пічхе барат «весільний поїзд після весілля», тобто махати кула¬ 

ками після бійки чи в свинячий голос. Синоніми - вівах, шаді. 

6'яхта (термін хінді) - одружений; заміжня. Термін сходить до 
санскр. вівахіт-вівахіта «одружсиий-одружсна», утворене, в свою 
чергу, від санскр. вівах - «весілля, одруження, шлюб». До речі, в укра¬ 

їнців є злюбини - назва обряду сватання в деяких місцевостях, а з ним 
і пов'язаний термін шлюб. 

вадгвадеша «настанова нареченій» - церемонія напучуван¬ 

ня нареченої під час весільного обряду. Термін складають санскр. 

вадгу+адеша, де адеша «вказівка, настанова, повчання, напучення», 

вадгу - «наречена», досл. «приведена» (пор. рос. означення нареченої 
- водимая); воно ж і в рос. нсвсста. досл. новопривсдсиа (пор. також 
рос. новобранцях). Усі терміни сходять до спільної дієслівної основи - 

санскр. вахаті. укр. вести. 
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вадгу - наречена, молода; невістка, дружина сипа, синова. Тер¬ 

мін сходить до санскритської дієслівної основи вах -вести, приво¬ 

дити- у минулому доконаному часі й дослівно означає «приведена» 

(пор. санскр. наводга «наречена; молода дружина-, досл. иовоприве- 

дена, рос. новобрачная «нововзята» від брати). Вадгу (різновиди вод- 

лі, удга) споріднене з давнім українським весільним терміном увод і 
рос. видимая «наречена, дружина». І (я ж основа вод (від вести) наяв¬ 

на в словах воєвода, вождь, проводир, весілля, сватба. сваха, приводи¬ 

ти (жінку), увод та в іид. наводга. вічах, вічах і та. а ні-аах - тс ж у-вод. 

Вивід (увід) також в українців - відвіданий нареченою (новобрачною) 

церкви в понеділок після шлюбної ночі. 

•Махабгарата- знає річку Вадгусара, яка. за міфом, постала від 
сліз ГІуломи, дружини мудреця Іііріїу. коли та. знесилена й змучена, 

з щойно народженим немовлям на руках брела лісом до своєї оселі, 

звідки ії, вагітну, намагався викрасти колишній жених, що переки¬ 

нувся веирем. Санскритські синоніми; иаводга, нутра-вадгу. снуиш, 

синоніми хіііді - дульхан. дульхт. 

вадгувара - наречена і нарсчсниїї. молоді. Термін складають 
санскр. вадгу івара, де вадгу - «наречена», вара - «жених, наречений». 

Тобто вадгу*вара дослівно означа» «наречена і жених», «молода і мо¬ 

лодий». Український відповідник - молоді, молодята (Вік вам довгий і 
розум добрий, красні молодята). 

вадгу вчетра - весільне вбрання нареченої. Термін склада¬ 

ють санскр. вадгу • вас три, де вадгу - «молода, наречена», вастра - 

«вбрання, одіж». 

вадгу-пакіиа - рідня нареченої на весіллі. Термін складають 
санскр. вадгу*пакша, де вадгу - «молода, наречена», тікша - «сторо¬ 

на», споріднене з укр. бік. Тобто вадгу-пакіиа дослівно означає «сто¬ 

рона нареченої-.молодоі». 

вадгу-правеша - церемонія вхідчин нареченої до оселі наре¬ 

ченого. Термін складають санскр. вадгу*правеша, де вадгу - «нарече¬ 

на, молода», правеша - «входини, вхідчини». Синонім - вадгу-/ріха- 

правеша. де гріха - «оселя». 

вара, вар - «коханий, жених, наречений, сватальник» в індій¬ 

ській весільній термінології, має і значення «самець, бик; чоловік, 
муж». У мові хіиді санскр. вара знучить як вар і ми» варіант барі во¬ 

но тотожне українським основам бр-бер-бір-бир у слонах брати, беру, 

вибір, вибирати, які значною мірою належать до шлюбної лексики: 

брати заміж, брати за дружину (я дружини), побратися, брак, бран¬ 

ка - сваха, що веде молодих у дім молодою тощо. Припускається, що 
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це слово - ритуальний термін при язичницьких весільних обрядах. 

На означення Дніпра с давні гуннсько-печенізькі на'.ви Вар, Варом, 

Варух. 

В українців жених - парубок, що залицяється до дівчини і та 
приймає його залицяння, але після формального сватання він уже - 

молодий. Про жениха в українських піснях мовиться: А я тобі, подру- 

жечко, жениха дарую. - Брешеш, брешеш, подружечко, як ти подару¬ 

єш, як ти його вірно любиш і з ним помандруєш-, А дівчина листи пи¬ 

ше: приїдь, приїдь, мій женише. Від жених похідні: женишок (Стри¬ 

вай, мати, погуляю: женишки настигли), женишенько (Ой то мені 
женииіенько, що три роки ходить), женишина (Чогось моя женииіина 
смутна, невесела), женихання (Чи Бог не дав. чи сам не взяв, чи зраяли 
люде, ой щось з мого женихання нічого не буде: Не жаль мені вишиван¬ 

ня, як вірного женихання), женихатися (Часто ходив, вірно любив, ві¬ 

рно женихався; Чи се тая дівчина, що я женихався?), женіння (Продам 
кобилу на женіння та куплю горілки), женити (Ой стара непе, чом не 
жениш мене? Нащо тебе, сину, молодим женити?), женитися (Як си¬ 

роті женитися, то і ніч мала). 

вара-дакшіна - грошовий дарунок женихові від батька нарече¬ 

ної. Термін складають саискр. еара+дакіиіпа, де вара - «жених, наре¬ 

чений», дакшіна - «винагорода, дарунок, підношення»; дакшіна також 
- плата жерцеві за здійснення релігійного обряду. 

вара дікхаоа - смотрини жениха. Термін складають санскр. ва¬ 

ра «жених, наречений» і хінді дікхава «показування, оглядини, смо- 

трини». 
вара канья - молоді, наречений і наречена. Термін склада¬ 

ють санскр. вара+канья, де вара - «жених» (первісне значення са¬ 

мець, бик), канья - «дівчина; дочка; наречена, молода» (пор. куниця - 

дівчина-сватанка при сватанні). 

варана-мала - весільна гірлянда, яку надягає наречена на же¬ 

ниха. Термін складають саискр. варана*мала, де варана - «обрання, 

вибирання (жениха)», мала - «вінок, гірлянда». 

вара-пакиїа - рідня жениха. Термін утнорено від санскр. 

вара*пакша, де вара (хінді вар) - «жених», пакиїа (хінді пакш) - «сто¬ 

рона», споріднене з укр. бік. Тобто вара-пакиїа дослівно означає «же- 

ниховий бік (родичів)», «женихова рідня». 

вара-прадан - обдарування нареченого. Термін творять санскр. 

вара «жених» і прадан - «дарування, обдарування, нагорода», яке. в 
свою чергу, розкладається на префікс пра*дан «дання, давання, дар, 

дарунок»; прадан, очевидно, споріднене з укр. придане. 

457 



вара-ятра - весільний поїзд. весільна процесія до оселі моло¬ 

дої па чолі з женихом, його родичами й друзями. Термін складають 
санскр. вара*ятра. де вара - «жених, муж. чоловік», а ятра - «хід. 

шести, процесія». 

вах - санскритська дієслівна основа із значенням «вести, нести, 

виводити, вивозити; отримувати: одружуватися», має видові форми 
аахаті-вахапіе. уваха-ухс, авакшіт-авотха. утха-удга. Від неї утво¬ 

рено багато весільних термінів; чівах-удвах «одруження, весілля», 

чівахіт-уднахіт «одружений», швахшш-удвахіпш «заміжня», удга- 

чадгу «наречена», наводеа «молода дружина» тощо. У двооснопних 
іменах виступає другим компонентом із значенням «який їде-везе- 

иеде», наприклад, Хемавахімі «Золотоноша». 

ведім - «ношлюбник». «який поєднується шлюбом» (пор. англ. 

игчііііп# “весілля"). Термін складають вед+ін. де вед споріднене з укр. 

чести, а ім - суфікс діяча; тобто ведім - -той, кого ведуть до шлюбу». 

Санскр. ведчнч - -одруження, заміжжя, женіння», споріднене з укр. 

видчння (пор. дівчини чи виданні). 

иіичха «весілля» - термін на означення весільного обряду, який 
сходить до санскритської дієслівної основи вічах «уводити, умикати 
(наречену); одружуватися»; у свою черіу, цю основу складають ві мах, 

де ві - роз'єднувальний префікс, а вах сходить до санскритської дієс¬ 

лівної основи чах «вести, везти», з якою споріднені укр. вести й псі- 

ти, наприклад, чести до шлюбу (Коли любиш тик, як кажеш, то веди 
до шлюбу). Тобто дослівно вічахч означає вивід, вивіз (пор. данньос- 

лов. весільний термін увод). Мається, очевидно, на увазі «з батьків¬ 

ської оселі». В українців є весільний обряд зводини, коли після пер¬ 

шої шлюбної ночі сваха, дві приданки й весільний дружко приходять 
у комору і змушують молодих встати (зводять молодих), тоді вдяга¬ 

ють молоду, упевнюючися по сорочці в Гі дошлюбній цноті. Тож вихо¬ 

ди гь, що свадьба - то давніша зводьба, що семантично-етимологічно 
відповідає санскритському вівах -весілля», де вах і вод - сходять до 
СПІЛЬНОЇ дієслівної основи (санскр. вихите, укр. вести, везти). Сло- 

вен. сватба «весілля». Синоніми: б’ях, біях, удваха, шаді. 

віваха-веша - весільне вбрання, термін складають санскр. 

віваха+веиш, де вівиха - «весілля; весільний», веша - «вбрання, 

одяг». 

віваха-вічхеда - розлучення. Термін складають санскр. 

віваха+вічхеда, де чіваха - «весілля; весільний», чічхеда - «відділення, 
переривання, розрив», яке. в свою чергу, складається з чі+чхеда, де ві 
- той же префікс відторгнення, тотожний укр. чи, що і в вічах. А чхе- 
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да сходи гь до ді*слівної основи нхід «відрізати, відтинаї и. відділяти». 

Тобто віваха-вічхсда дослівно означає «розторгнення шлюбу». Сино 
нім - віваха огап/а. де 6ганга - «ламання, уривання, роз'єднання». 

віваха-крім - пошлюблення, весілля. Термін складанні» санскр 
біваха*крін. де віваха - «весілля; весільний», крім - «дійство, чин. цс 
реМОНІЯ». ПІД ДІЄСЛІВНОЇ ОСНОВИ Кар-Крі «робіни. ЧИНИТИ, ЗДІИсНННІ.І 

ти». Тобто термін дослівно означає «весільне дійство». 

віваха мандаті - тимчасова легка споруда для проведен¬ 

ня весільної урочистості - навіс, шатро. Термін складають сапскр. 

віваха ьмандапа, де віваха - «весілля; весільний», мамдапа - «навіс, 

тент, шатро». Тож термін по-сучасному означає «весільний павіль¬ 

йон». 

віваха-самбандга - шлюб. Термін складають санскр. віваха» 

самбандга, де віваха - «весілля», самбандга - «зв'язок, стосунок, при¬ 

четність, відношення». Тобто термін дослівно означає «весільні узи», 

«подружні стосунки». 

віваха-санскара - весільний обряд, термін складають санскр. 

віваха+санскара, де віваха - «весілля», сапскара - «дійство, дія, чин. 

обряд». Термін дослівно дослівно означає «весільне дійство» Стім- 
скори взагалі - індійські домашні обряди, здійснювані в певні періо¬ 

ди життя, що підготовлю* гь людину до наступного важливого обря¬ 

ду, вони - урочистості, свята у жиїті людини. За дгармашастрами, є 
16 різновидів обрядів-санскар. які за своє життя має здійснити кожен 
арій. У ведійський період вони призначалися для трьох вищих станів, 

гак званих аріїв (жсрців-брахманів, воїнів-кшагріїв. селян-вайш їв), 
які відбули ініціацію - посвячення в свій стан і ніби народилися вдру¬ 

ге, вже духовно, через що мали ще одну назву - двіджа «дьічінароджс- 

ні». 

Сучасний індійський весільний ритуал в основому лишився 
той самий, яким був у ведах, 5 тисячоліть тому. Процедура весільної 
церемонії передбачала: 

- урочистий прийом жениха і подавання йому медового напою 
- мадгупарка; 

-дарування вбрання нареченій; 

- намащення молодих - саманджана; 

- вихід молодих; 

- смог рими нареченої; 

- обхід вогню зліва направо; 

- принесення пожертви вогню: весільної ложки масла, пожерт- 

вини для панування (раштрабгріта), перемоги (<)ж«я) і подолання 
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(абг'ятана)-, 

- принесення в пожертву підсмаженого зерна - ладжахомп, 

- обряд брання нареченої за руку - пишграхини; 

- обряд ступання на камінь; 

- величальний снів на честь жінки; 

- обхід весільного багаття; 

- принесення в пожертву решти підсмаженого зерна; 

- обряд семи кроків - саптападі; 

- обряд кроплення голови нареченій; 

- обряд дивлення на сонце; 

- обряд доторкання до серця; 

- благословіння нареченої; 

- сидіння на бичачій шкурі; 

- весільне обдарування жерця; 

- обряд споглядання Полярної зірки - дгрува дертий-, 

- триденна нонстримливість; 

- пожсртвини домашньому копію - ивііситх’я: 

- увід нареченої; 

- обряд четвертого дня; 

- окроплення нареченої; 

- спільна учта молодих, приготування ними вареної їжі; 
- настанови про подружню вірність; 

- /прбгодгапп. 
вівихіт - одружений. Термін утворено від санскр. вівах «шлюб, 

одруження, весілля», дослівно - і ведений-, вівах, у свою чергу, розкла¬ 

дається на ві+вах, де ві - префікс, тотожний українському ви у сло¬ 

вах вивезення, виведення, а вах - дієслівна основа і:» значенням «пелги. 
вести» (пор. укр. зводити «поєднувати, сполучати, з'єднувати»; сю¬ 

ди ж стають зводник-звідник «який зводить», звідниця «яка зводить», 

весільні терміни зводини й сватба-свадьбп (насправді зводьбп «зве¬ 

дення докупи, поєднання в шлюбі»), увод-, санскр. налодга «нарече¬ 

на», споріднене з укр. нсвіетп й рос. нсвсспш (досл. «новопринеде 
на»), рос. видимая «наречена» тощо. Причому як санскр. вах має фор¬ 

му удги-видгу, так і укр. вести має форму вод (унести - уводити. вес¬ 

ти - виводити, санскр. новодга - рос. нсвсста). Тож і укр. весілля, 

схоже, утворене від дієслова вести й дослівно означає «зведення; піо- 

дипи». Тоді виходить, що свинині й весілля - етимологічні лпійпики, 

вони мають спільне походження й однакове значення. Форма хінді - 

б'яхти. Синонім - удвохіт. 

вівахіта - одружена, заміжня. Термін утворено від санскр. ві- 
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вах «одруження, весілля, шлюб», дослівне значення - зведена. Форма 
хінді - б'яхта. Синонім - удвахіта. Див. вівахіт. 

вівахотсава - весілля. Термін складають санскр. віва- 

ха+утсава, де віваха - «весілля; весільний», утсава - «урочистість, 

свято, торжество». Термін дослівно означає «весільна урочистість», 

«шлюбне торжество». 

віводгар - чоловік, муж. Термін складають санскр. ві+водгар, 

де ві - префікс від'єднання, відторгнення, відчуження, наявний і в 
санскр. вімата «мачуха» та відгва «вдова» й тотожний укр. ви (висла¬ 

ти. виокремити) та від (відокремити. відібрати). Санскр. водгир до¬ 

слівно означає водій, приводитесь, привідник, вивідник і сходить до 
санскритської дієслівної оснони вах «вести, водити», від якої утворе¬ 

ні терміни водга, вадгу «наречена», наводга «молода дружина» (досл. 

новоприведена) й вівах - «весілля». Є також санскритська дієслівна 
основа вівах «уводити, умикати (наречену)», «одружуватися, жени¬ 

тися» (йор. укр. увод -умикання, викрадення», рос. видимая «дружи¬ 

на»). 

відгва - вдова. Термін сходить до санскр. ві+дгаоа, де ві - пре¬ 

фікс відторгнення, відчуження, який наявний і в санскр. вімата «ма¬ 

чуха» і віводгар «чоловік, муж» і якому тотожний український пре¬ 

фікс від у словах від'єднати, відокремити, відібрати, дгава «чоловік». 

Тобто дослівно відгава-відгва означає «позбавлена чоловіка», «без- 

мужня», йому тотожне англ. и-н/ои' й укр. вдова, вдовиця (Та йшов ко¬ 

зак до дівчини - зайшов до вдовиці). Дочка вдови в українців - вдові¬ 

вна (Катрусею вдовівна звалась), син вдови - вдовиченко (вдовин син, 

вдовиченко коня напуває, його ненька старенька у вікно поглядає). Ще 
одне санскритське означення вдови - ранда. 

Віиівавасу - владика ґандгарвів у небесному раю-сварзі Ім- 

дри, йому, за міфологічними уявленнями, належала наречена до ве¬ 

сілля. Тандгарви - загальне означення напівбогів, небесних співців і 
музикантів, подруги їхні - небесні танцівниці апсари, укр. русалки. 

Коли весільний поїзд від оселі молодої рухається до оселі молодо¬ 

го, співають про те. іцо наречена спершу належала Со.мі-Місяцю, по¬ 

тім Гандгарві-Вішвавасу, а тоді Агні. який і вручає її земному чолові¬ 

кові. Сома-Місяць виступає як владика рослинного світу, життєвих 
соків всесвіту. Гандгарва-Вішвавасу - як охоронець дівочої цноти, а 
Агні-Вогонь - як весільне багаття, саме він передає дівчину законно¬ 

му чоловікові. Тандгарви і хранителі священного хмільного напою бо¬ 

гів - соми. Інше ім'я Вішвавасу - Тандгарви. Ім’я складають санскр. 

віиіва+васу, де вішва - «світ», споріднене з укр. все, а васу - «багат- 
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ство», споріднене з українським ім'ям Васипь і прізвищами Васюта, 

Басюри тощо. Тобто ім'я дослівно означає •Багатство світу». 

/андгарва «небесний» - одна з 8 традиційних форм шлюбу, ко¬ 

ли чоловік і жінка одружуються за взаємною згодою, а не їх одружу¬ 

ють батьки. За «Манусмріті», шлюб /андгарва - «добровільний, при¬ 

страсний союз дівчини та юнака, посталий із жадання, жаги». Класич¬ 

ним зразком такого шлюбу є шлюб царя Душ'янти і юної відлюдни¬ 

ці Шакунтали, прийомний батько якої, мудрець Канва каже: «Шлюб 
спраглої жінки зі спраглим чоловіком, навіть без релігійних церемо¬ 

ній - найкращий шлюб». Від цього шлюбу в Шакунтали й Душ'янти 
народився син Бгарата, за ім'ям якого нібито й названа Індія, індій¬ 

ськими мовами Вгарата, Вгарат. А /андгарви - загальне означення 
напівбогів і небесних співців-музик. які разом зі своїми красунями- 

подругами - небесними танцівницями апсарами розважають небо¬ 

жителів. праведників і героїчно полеглих воїнів у небесному раю- 

сварзі Іидри. 

/атбгар'я - вдівець. Термін утворюють санскр. /ат*6гар'я, 

де бгар'я - «дружина», /от - «одійшла, померла». Тобто дослівно 
/атбгар'я «у якого дружина одійшла, померла». В українців з удівцем 
пов'язані прислів’я: Сива, як вівця, а не йде за вдівця, Борщ без ка¬ 

ші вдовець, а каша без борщу вдова; Наскочив удовець на вдову. Сан¬ 

скритський синонім - мріта-патнік. 

/отроччара «називання роду» - церемонія оголошення під 
час весілля імен предків, роду молодої і молодого. Термін складають 
санскр. /отра*уччара, де уччара - «промовляння, проголошення, на¬ 

зивання». /отра - «сім'я, рід», первісно «череда корів», споріднене з 
укр. отара. Його, в свою чергу, складають санскр. /о «корови; худоба» 

і тра - суфікс місця. 

/хаті, досл. «глек» - водяний годинник (грец. кпепсидра), вико¬ 

ристовується при весільному обряді і встановлюється в день весілля. 

дайва «божественний» - одна з 8 традиційних форм шлю¬ 

бу. вища від шлюбу ариіа, коли батько віддавав дочку з прикрасами 
жерцеві за здійснені пожертвини. оо дарування дочки вважалося по¬ 

жертвою богам. Дарування дівчини в дружини жерцеві за певні по¬ 

слуги згадують уже давні джерела, проте насправді то був не шлюб, а 
співжиття. Він побутував здебільшого в трьох вищих станів, так зва¬ 

них аріїв - жерців-брахманів. воінів-кніатріїв і селян-вайш’їв. Колись 
було престижно віддавати дочок за жерців, проте із занепадом жерт¬ 

воприносин, занепав і цей шлюб. Термін дайва - присвійна форма від 
санскр. дева-дев-дей «бог», українське відбиття якого бачимо в пріз- 
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вищахДсй, Балодей, Болудсй, Білдсй, Матирдей, Сакдсй тощо. 

дахез - придане, посаг, термін хінді, сходить до араб, джіхаз із 
тим самим значенням. Синоніми: вара-дакшіна, стрі-дгана. 

дгрува-даршана - обряд показування молодим Полярної зір¬ 

ки у ніч після весілля, що мало символізувати міцне й непохитне по¬ 

дружнє життя. Термін складають санскр. дгрува+даршана, де дгрува 
-непохитна- - Полярна зірка, символ постійності й непохитності. А 
даршана (хінді даршан) - -дивлення. бачення, огляд- сходить до дієс¬ 

лівної основи дарш-дріш «бачити, дивитися, роздивлятися, розгляда¬ 

ти», спорідненої з укр. Зрити: видовою формою дріш-дприї є пам'яті, 

якому тотожне укр. бачити. Назва пагорба в центрі Ялти, де є огля¬ 

довий майданчик, мас суто індійську назву - Дарсан, а інд. даршан 
«бачення, огляд (рос. обзор. обозрение)». 

джанітва «одруження, женіння- - термін складають санскр. 

джані+тва, де джані - «дружина, жінка», тва - суфікс абстрактних 
іменників, тотожний українському тво у словах мистецтво, суспіль¬ 

ство, козацтво тощо. Прямі відповідники до санскр. джанітва - укр. 

женчтва й рос. женитьба. 

джая - дружина, заміжня жінка, досл. «яка народжує-, синоні¬ 

ми джані, патні. Термін сходить до санскритської дієслівної основи 
джа «родити, народжувати» і споріднений з укр. жінка, жона, жених, 

жонатий, женитися. 

дульха - термін хінді, означає «жених, молодий; молодий чоло¬ 

вік-. Різновиди - дупаха, дулах. 

дупьхін - наречена, молода, молода дружина. Різновид - дуль- 

хан. 

канта бандгана. канкана-бандгана «захисна нитка- - весіль¬ 

на церемонія, коли руки нареченої і нареченого зв’язують спеціаль¬ 

ним зсуканим шнурком, що має уберегти від зурочення. Термін скла¬ 

дають санскр. кан/на канкана-бандгана, де бандгана «перешкода, пе¬ 

репона-, а кан/на «браслет, нитка»; кан/на також - пісня, яку спі¬ 

вають під час зав’язування чи розв’язування цієї нитки. Церемонія 
була важлива в давнину, вважалося, що з цього часу й до поєднання 
наречений і наречена не могли осквернитися, бо мали канкану, або 
ракиїу (захисна шворка, амулет). Тепер вона має лише декоративне 
значення, розглядається як така, що приносить щастя і називається 
ман/ала-сутра. Інші назви - капкана, ракша. Останнє входить у тер¬ 

мін ракша-бандган на означення свята повного місяця в місяці шра- 

ван, або саван (5-й місяць індійського календаря, відповідає липню- 

серпню), коли сестри пов’язують братам на зап’ясток священний 
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шнурок - ракша-бандган, дослівно «оберігальний шнурок». 

камін - син незаміжньої жінки. Термін складають санскр 
кани іін, де кача - «дівчина», іи - суфікс присвійності, належності, то¬ 

тожний укр. іш у назвах Малин. Сшолин, Тульчин. Батурнн та прізви¬ 

щах Грицишин, Дмипіриишн, Федоришин. 

канья, каньяка - діва; дівчина, у весільній термінології «наре¬ 

чена. молода». Виявляє спорідненість з укр. куна, куниця при обря¬ 

ді сватання. Канья також - одне з імен богині-воїгельки Діии-Дурги, 

дружини Шіни-Рудри (укр. Род), відбите в назві Канів. У Канові г 
Дівич-гора, а неподалік - літописний Роїіснь. 

каньяварана «заручини», досл. «вибір нареченої» - термін 
складають санскр. канья»варана, де канья «дівчина; наречена», вара¬ 

на (барана) - «вибирання», яке сходить до санскритської дієслівної 
основи вар (бар) «вибирані». » якою споріднене укр. брати (пор. рос. 

брак). Див. сваямвара. 

каньядана «відданаиня нареченої- - несільниїї обряд переда¬ 

чі молодої .молодому при схвалюваних формах шлюбу. Термін скла¬ 

дають санскр. канья їдана, де канья «дівчина; наречена», дана «даван¬ 

ня, дарування», яке сходить до дієслівної основи да «давати, дарува¬ 

ти, наділяти», спорідненої з укр. давати, дар. дарунок тощо. 

каньядаишр - той. хто віддає дочку заміж. Термін творять 
санскр. канья+датар. де канья - «дівчина; незаймана дівчина, цнот- 

лииици». діїтар - «віддавай», якому тотожне укр. датсль. Тобто тер¬ 

мін дослівно означає дочкодгівець, дочковіддавач. 
канья-дгана - придане, посаг, досл. «скарб нареченої», «багат¬ 

ство молодої». 

куркума (халді) - рослина сімейства імбирних, з коріння якого 
робиться порошок шафранового кольору або паста, використовувані 
при весільному й багатьох інших обрядах. Куркума використовується 
ідля приготування гострої приправи - каррі. 

паджахома - іюжсртвмни під час весілля, симнолізують благо¬ 

получчя і плодовитість, термін утворено з санскр. ладжакхома. де ла- 

джа - «підсмажений рис», хома - «ножертвипи (на воші)». Тобто до¬ 

слівно гермін означає: -підношення підсмаженого рису». Ьрат наре¬ 

ченої зі своєї пригорщі висипає у пригорщу сестри підсмажений рис, 

перемішаний із листям шимі (Міто>а шта, Асасіа $ита або Рпкоріх 
ірісіцсга, сучасна назва кхеджрі “акація"), дерева, яке вважається міс¬ 

цем народження вогню і з твердої деревини якого робиться нижня, 

“жіноча" дощечка для добування ритуального, .живого вогник Дру¬ 

га. верхня, «чоловіча» дощечка робилася з дерева нііталь, інша назва 
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якого - ашваттха (Рісив геІі%іо$а), священне фігове дерево, яке ще у 
ведах поста" символом світового дерева. Одна пласка, «ггіноча» до¬ 

щечка - з отвором, друга, верхня - з сучком, що виступає. Ритуаль¬ 

ний, -живий» вогонь добувався тертям верхньої дощечки об нижню, 

що уособлювало сакральний статевий акт. 

мадгу-парка - пригощення для жениха, а первісно для боже¬ 

ства, з суміші цукру, меду, води, кислого молока й топленого масла. 

Це найперша і найбільша честь, яку тесть виявляє майбутньому зяте¬ 

ві. Термін складають санскр. мадгу «мед» і парка - «суміш; напій». 

ман/апаштака - молитви-мантри з побажаннями щастя й 
благополуччя молодим. Термін творять санскр. ман/апа+аштака, де 
ман/апа - «щасливий, благословенний, благодайний», аштака - «ві¬ 

сімка, восьмериця». від санскр. аіита «вісім». Тобто дослівно ман/а¬ 

паштака означає «вісім щасливих побажань». Числівник вісім відби¬ 

тий в імені скіфського царя - Октамасад (грец. окто «8») і в пріз¬ 

виську галицько-волинського князя Ярослава - Осмомисп. 

ман/апа/ана (хінді ман/апь /ан) - величальна пісня, яку спі¬ 

вають на весіллі. Термін сходить до санскр. ман/апа+/ана, де ман/апа 
- «щасливий, благодатний, величальний», /ана - «пісня, спів», утво¬ 

рене від дієслівної основи /а «співати, славити, величати», до якої схо¬ 

дять і /іта «пісня», /аяк «співак», /аіка «співачка». Вони всі, в спою 
чергу, споріднені з укр. гаївка «співанка, величальна пісня». Синонім 
- ман/апа/іта (хінді ман/аль-/іт). 

ман/апасутра «нитка щастя» - шнурок, яким зв'язуються ру¬ 

ки нареченої і нареченого під час весільного обряду; мангапа-сутра 
також - священний шнур на шиї заміжньої жінки, якого нарече¬ 

ний надягнув нареченій під час весільної церемонії; також шнурок, 

що його носять на зап’ястку правої руки. Вважається, що він прино¬ 

сить щастя; у давнину називалася канкана або кан/на. Інша назва - 

ракма. Зазвичай нитка бавовняна, просякнута рослинною олією, за¬ 

барвлена куркумою, перевита священною травою дурва. Іноді до неї 
прив’язувались і пакетики з гірчичним сім'ям, щоб одігнати недобрі 
сили і вберегти від зуроку. Термін складають санскр. ман/ала+сутра, 

де сутра - «нитка, нить», ман/апа - «благо, успіх, щастя». Мангала/а- 

на - весільні величальні пісні, ман/алачаран - молитва перед почат¬ 

ком якоїсь справи або славлення божества на початку твору. 

ман/ні «змовини; заручини» - церемонія, що передує весільно¬ 

му обряду. Синонім - са/аї. В основі терміну - дієслівна основа ман/ 

«вимагати, просити, домовлятися (про весілля)», тотожна україн¬ 

ській дієслівній основі маг-мог у словах вимагати, домагатися. вимо~ 
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га тощо; від неї утворене і ман/етар «заручений; заручена». 

мандапа-пратіштха «зведення храму» - обряд споруджен¬ 

ня спеціального навісу або шатра (мандаті), під яким відбуваються 
найбільш урочисті сімейні події, особливо весілля. Термін творять 
санскр. мандапа-пратіштха, де мандапа «навіс, павільйон» (має і 
значення «храм, святилище»), пратіштха - «встановлення, зведен¬ 

ня». 

матрі-пуджа - обряд поклоніння жінкам-предкам, здійсню¬ 

ється напередодні весілля. Термін утворюють санскр. матрі+пуджа, 

де митрі - «мати», пуджа - «поклоніння, вшанування, відправа». Ми¬ 

трі також - одне з імен богині-воїтсльки Діви-Деві, дружини Шіви, 

обоє зображаються з тризубцем. 

мрідахарана - церемонія принесення землі для вирощуван¬ 

ня пагінців, частина весільного обряду. Термін складають санскр. 

мріда-харана.ас харана «принесення», мріда - «земля, глина». 

мріта-патнік - вдівець. Термін складають санскр. мріта-пат- 

пік, де мріта - «померлий», патнік - «одружений», «який має дру¬ 

жину», від патні «дружина». Тобто мріта-патнік дослівно озна¬ 

чає «у якого померла дружина*, «померлодружинний». Синонім - 

/атбгар'я. 

мукха-даршана (хінді мунх діклаї) «показ обличчя, смотри- 

ни» - звичай знайомства родичок нареченого з нареченою після ве¬ 

сілля; так само називаються й подарунки, які дарують нареченій ро¬ 

дички нареченого під час цього обряду. Термін складають санскр. 

мукха-даршана (мунх-дікхаї), де мукха (мунх) - «лик, лице, облич¬ 

чя», а даршана (дікхаї) - «дивлення. глядіння, оглядини». Різновид 
терміна хінді - мунх-декхні. 

нава-дампаті - молоде подружжя, подружня пара. Термін 
складають санскр. нава-дампаті, де нава - «молодий; новий», дамно- 

ті - «чоловік і дружина; подружжя*. 

нававадгу (хінді наввадгу) - щойно одружена дівчина. Термін 
складають санскр. нава-вадгу. де нава - «юний, молодий», з яким 
споріднене укр. новий, а вадгу «молода дівчина, наречена». Різновид 
терміну - наводга. З компонентом нава є чимало й інших термінів на 
означення нареченої чи молодої дружини: навакаріка, навакатка (на¬ 

голошене третє а), навапхапіка, нававаріка, навапані/рахана тощо. 

нава-вара - молодий, жених. Термін складають санскр. 

нава+вара, де нава - «юний, молодий», споріднене з укр. новий, а вари 
- «молодий хлопець, жених». Пор укр. новоженець - наречений (рос. 

новобрачньїй). 
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навага ти - наречена, дружина. Термін складають санскр. на- 

вя+/ата, де пава - «новий, молодий, юний», /ста - «яка прийшла». 

Тож дослівно нава/ата «новоприйшла» (наголошене м). Пор. у цьому 
плані укр. новоженець, молодожон. рос. новобрачная, нсвеста, молодо- 

жени. Санскритський синонім - наводга. 

нава-парініта - наречена (рос. новобрачная). Термін склада¬ 

ють санскр. нова «новий, молодий» і парініта - «заміжня, одружена». 

Тобто нава-парініта дослівно означає новоіаміжня, новоодружена. 

наводга - наречена, невістка, дружина. Термін складають 
санскр. нава+удга, де нова - «новий, молодий, юний», удга - «при¬ 

ведена» (див. вадгу), тож дослівно наводга означає «новоприведена». 

«молода дружина». Термін тотожний з укр. невіста, невістка та рос. 

невеста. В українців засвідчені терміни, невіста в значенні жінка (А 
которий козаченько буде з вас у місті, поклоніться моїй жінці, нещас¬ 

ній невісті), невістиця (Вийди, матінонько стара, привів ем ті неві- 

стицю - красна, молода), невіяна (Прийшла свекруха невіхну побужа- 

ти; Вставай, невіхноноько. час до череди гнати; Мамочко, каже, мій 
синок їде, мій синок іде, невіхну везе). Є рослини невістки, невістуль- 

ки (наголошене м); невістюк - бабій. Санскритський синонім - нова- 

/ата. 

пантача "демонський" - найбільше засуджуваний різно¬ 

вид шлюбу, що його “Манусмріті" (II ст. до н.е.-ІІ ст. н.е.) визначає 
так: "Коли чоловік таємно оволодіває сплячою, непритомною чи 
сп'янілою дівчиною, то це шлюб пайшача" Назва сходить до термі¬ 

ну пішача, який означує найнижчу з 3-х категорій демонів (інші дві 
- асури й ракшаси). котрі згадуються ше у ведах як злі духи, пожира¬ 

чі трупів, мучителі недужних. що вселяються в людей і засліплюють 
розум. Згодом асоціюються з мерцями, описуються як мешканці кла¬ 

довищ, разом з іншими добрими й злими духами бгутами й прстами. 

що складають почет Шіви-Рудри, влаштовують несамовиті танці на 
полі битви. Вважаються породженнями пітьми. Термін пайшача “пі- 

шачин" - присвійна форма від пішача. 

паніграхана “брання руки” - весільний обряд "взяття руки" 

нареченої нареченим, зазвичай виступав як основний обряд весіл¬ 

ля. після якого шлюб може вважатися здійсненим. Термін утворюють 
санскр. пані*/рахана, де пані - "рука", /рахана - “взяття, брання", що 
сходить до санскритської дієслівної основи /рах “брати; хапати"; тер¬ 

мін пані/раха означає також “женитися, одружуватися". 

парі/рахітар - чоловік, муж; прийомний батько. Термін скла¬ 

дають санскр. парі/раха+тар, де парі/раха - «одруження», тар - 
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суфікс діяча. Тобто парі/рахітар дослівно «той. що одружується», 

«олружувальник». 

паті - чоловік, муж; хазяїн, голова, ватажок, батько. Термін 
утворено від санскритської дієслівної основи па «захищати, охоро¬ 

няти. берегти» із суфіксом ті, що творить іменники від дієслівних 
основ. Тож паті дослівно означає «захищальник». «оборонець», воно 
споріднене з укр. батько та рос. батя. Різновиди укр. батько (И лю¬ 

бив тебе, я кохав тебе та як біітько дитину): батя - зменшувально- 

пестливе (пор. у думі: Гей Богдане Хмельницький, батю наш, Зіноа 
Богдане чигиринський), батечко (Божечку• батечку, Да нема роду рід- 

нійшого за батечка), батенько {Перший же двір - свекорків, другий же 
двір - батеньків), батонько (Дайте. слуги, та башонці знати), баті- 

ночко (Батіночку рідненький, матіночко, моя голубочко - рятуйте!), 

батуньо, батусьо. Санскритські синоніми: віві*дгар. канта. 

патні - дружина, жінка. Термін утворено віл санскр. паші 
(див.) «чоловік», тобто патні дослівно - «чоловікова (дружина)», спо¬ 

ріднене з укр. пані, яке теж вжиткове н значенні -дружина» (Приїхала 
ч своїм ридвані, мов сотника якого паш). Синоніми: бгар'я. джая. вад- 

гу, дара, стрі, паріграха, даїта. канта. Синонім хіііді - бий. 

праджапатья «праджапатин» - одна л 8 традиційних форм 
шлюбу, здійснювана задля народження нащадків. Батько дівчини й 
словами «Сповняйте свою дгарму (обов'язок)» вручав її женихові, 

аби обоє сумлінно виконували свої громадські її релігійні обов'язки. 

Перед цим батько отримував певне зобов’язання від жениха, котрий 
приходив свататися сам. Назва шлюбу сходить до імені Праджапаті 
«Владика живих істот», що його має божество - прабатько людей або 
Брахма - бог-творець світу, який уособлює в тризубі праве вістря. 

пратілома «протизаконний» - шлюб всупереч закону, при¬ 

писам, коли чоловік на соціальному щаблі стоїть нижче від дружи¬ 

ни. Прикладом є шлюб царя-кшатрія Яяті з брахман кою Деваяпі. у 
яких народилися сими Яду й Турвашу. де перший стан родоначальни¬ 

ком ядавів. яким тотожні літописні ятвяги. Термін складають санскр. 

праті+лома, де праті тотожне укр. проти, а лома означає «шерсть; 

волосся». Тобто пратілома дослівно означає «проти шерсті». Є і тер¬ 

мін анулома (див.) - «за шерстю». 

пунарбгу - жінка, яка одружується вдруге і яка не втратила 
цноти, хоча весільний обряд і відбувся, або коли її чоловік помер і 
її видають заміж за його найближчого родича. Вважається одним із 
двох різновидів (другий - свайріні) нецнотлиносії дівчини, незалеж¬ 

но від того, жила вона з першим чоловіком чи ні. Оскільки з нею здій- 
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снюється повторний весільний обряд, то термін пунарбгу і відбиває 
цю особливість: його складають санскр. пунар+бгу, де пуп яр (пупах) 

означає «знову, по-новому*, бгу - «ставати», споріднене з укр. бути. 

Тобто дослівно термін означає «яка знову стала (дружиною)». 

путравадгу - невістка, синова (рос. сноха). Термін утворено з 
санскр. путра+вадгу. де путра - «син», вадгу - «наречена, молода, не¬ 

вістка». дослівно «приведена» (пор. рос. водимая «наречена»). Див. 

вадгу. водгар. 

путріка «дочка» - дівчина, яка не має братів і яку видають за¬ 

між з тією умовою, що її діти будуть вважатися продовжувачами ро¬ 

ду не її чоловіка, а її батька. Термін утворено від санскр. путрі «до¬ 

чка»* (путра «син»). В українців засвідчені прізвища Нутра, ІІутря. 

Путро, Путрак, Путрик. Путрим. Путренко й Путриченко та назви 
Путрівка (село на Київщині) й Путрсда (річка на Закарпатті). 

ракша «захист» - те саме, що й ман/апасутра. Термін сходить 
до санскритської дієслівної основи ракш «захищати, охороняти, бе¬ 

регти», значеннєвий двійник якої - дієслівна основа пап із тим самим 
значенням. Обидві основи рясно відбиті на давньоукраїнських тере¬ 

нах, насамперед в етнонімах руси. русини, русичі та папи, попяни, по¬ 

ляки. 

ракша ман/апа - обряд перед весіллям, мета якого - оді гнати 
злих духів. Термін складають санскр. ракша* ман/апа, де ракша - «за¬ 

хищення, оберігання», ман/ала - «благо, успіх, щастя». Тобто дослів¬ 

но термін означає «оберігання благополуччя». 

ракшаса «демонський» - одна з 8 традиційних форм шлюбу, 

так званий иілюб-умикання. шлюб-увод. «Манусмріті» кваліфікує 
його так: “Узяття дівчини силоміць, коли вона кричить і плаче, і су¬ 

проводжуване вбивством її родичів - це шлюб ракшаса». Він сходить 
до часів, коли захоплених у полон жінок вважали військовим трофе¬ 

єм. І нині в деяких індійських лісових племен на весіллі розігруються 
сцени битви й захоплення нареченої. Назва сходить до терміну рак¬ 

шаса. який означує одну з 3-х категорій демонів (інші дві - асури й пі- 

шачі); згадуються ще в «Рігведі» як мешканці лісів, що нападали на 
аріїв. оскверняли їхні жертвоприносини й чинили праведним людям 
і святим відлюдникам всілякі капості. У «Рамаяні» прибирають циві¬ 

лізованих рис, столиця їхня - на острові Ланка серед моря. На чолі з 
могутнім Раваном «Ревуном» вони воюють з усім світом, перемагаю¬ 

чи іноді й богів. Асоціюються і з напівбогами-якшами. що іноді по¬ 

стають як позитивні персонажі (на Львівщині є річка Якша). 

ракша сутра - амулет-оберіг у вигляді зсуканого з різнобарв- 
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них ниток шнурка, пов’язуваного на зап'ясток. Термін складають 
ракша+сутра, де ракша - «захист, оберігання», сутра - «нитка, швор¬ 

ка, шнурок». Дослівне значення - «оберігальний шнурок», «шнурок- 

оберіг». Синонім - ман/ала-сутра. 

савані - подарунки, які надсилають родичі жениха родичам на¬ 

реченої в місяці саван. Саван, санскр. шраван - п’ятий місяць індій¬ 

ського календаря, відповідає линню-ссрпню, з нього в Індії почина¬ 

ється сезон дощів. Саван-шраван також - пісня, співана цього міся¬ 

ця, санскр. шраван, споріднене з укр. славлення, слава (пор. давній 
ритуальний термін славинії). 

са/аї - заручини, змовини, досл. поріднення, оскільки са/а в 
хінді означає «родич, рідний» і вжиткове також при творенні термі¬ 

нів спорідненості, наприклад, са/а-бгаї«рідний брат», са/і-бахін «рід¬ 

на сестра», са/асамбандгі «близькі родичі». 

саманджана «намащування» - обряд намащення молодої за¬ 

пашними олійками й пастами під час підготовки до весільної церемо¬ 

нії. Термін складають санскр. са*манджана, де са - підсилювальний 
префікс, манджана - «мазання, натирання», яке сходить до санскрит¬ 

ської дієслівної основи мадж «натирати, мастити», з якою споріднене 
укр. мазати, змащувати. Тобто саманджана - етимологічний двій¬ 

ник укр. змащування, намащування. 

самікшана - обряд «глядіння» жениха й нареченої одне на од¬ 

ного під час весільної церемонії. Термін утворено від санскр. самік- 

иіан «дивлення, споглядання», яке. в свою чергу, сходить до дієслів¬ 

ної основи самікш -дивитися, споглядати, оглядати»; ікш тут - теж ді¬ 

єслівна основа, споріднена з укр. шукати (розмовне ськати, рос. ис- 

кать). , 

ейптападі «сім кроків» - елемент весільного обряду, коли на¬ 

речена робить сім кроків на північ, промовляючи з кожним кроком 
певні мантри-замови. а після сьомого кроку вона стає другом своє¬ 

му чоловікові, з чого й постала індійська приказка: «Хочеш мати дру¬ 

га - пройди з ним сім кроків». Що проливає світло й на український 
термін для заміжньої жінки - дружина. А про шанування української 
жінки, її освіченість і високий соціальний статус колись мовлять дав¬ 

ні джерела й автори, серед них Павло Алеппський і Боплан. Вдова, зо¬ 

крема, в українців була поважана, а в піснях і опоетизована. Борис 
Смирнов, відомий перекладач і коментатор «Махабгарати», академік 
медицини за фахом і родом із Чернігівщини (с. Козляничі), зазначає, 

що високе поважання жінки індоаріями. й досьогодні збережене в Ін¬ 

дії. найвідчутніше саме в українському епосі. 
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саудаїка - весільні подарунки нареченій від своїх родичів. Тер¬ 

мін складають санскр. су+даїка, д ссу - префікс, що надає слову вищої 
якості, а даїка сходить до дієслівної основи да «давати, обдаровува¬ 

ти, наділяти-* й означає «яку обдаровують». Тобто саудаїка дослівно - 

«щедро обдаровувана». 

свайріні - жінка, яка кинула чоловіка або по його смерті ви¬ 

йшла заміж не за найближчого його родича, а за іншого чоловіка. Тер¬ 

мін сходить до санскр. свайрш «незалежний, самовільний» з показни¬ 

ком жіночого роду і (пор. укр. берегти - берегиня). Тобто термін до¬ 

слівно означає «самовільниця», «ослушниця», «яка чинить усупереч 

звичаю». 

сваямвара «самобір» - архаїчна форма шлюбу в стародав¬ 

ніх індійців, надто в епічні часи, коли дівчина з кшатрійського (воїн¬ 

ського) стану через певне випробування, переважно через показ во¬ 

їнського вміння, вибирала собі чоловіка. Термін складають санскр. 

сваям+вара, де сваям тотожне українському сам. а вара (бара) спорід¬ 

нене з укр. брати, тобто «той. що бере» або «той. якого беруть». Не 
виключено, що санскр. сваямвара-сваямбара споріднене з укр. свай- 

ба і рос. свадьба. Сваямвара не входить у визнані індуїзмом 8 різно¬ 

видів шлюбу, хоча улюблені сьогодні героїні індійського епосу (Сіта, 

Драупаді) одружувалися саме гак. Цей матріархальний звичай побу¬ 

тував у Північно-Західній Індії, надто в Північному Причорномор'ї, 
де засвідчені войовничі амазонки й «жонокеровані» сармати, проте з 
настанням патріархату втратив свою важливість. В Україні він існу¬ 

вав іще в XVII ст., про що пише француз Боплан в "Описі України” 

- натоді єдиному авторитетному джерелі з історії козацтва і звичаїв 
українців. У розділку “Як дівчата залицяються до парубків” він пише: 

"Тут. на відміну від звичаїв і традицій інших народів, дівчина першою 
сватається до парубка, якого собі вподобала. їхній традиційний і не¬ 

зламний забобон майже завжди дівчині в цьому допомагає, та й вона 
більш певна успіху, ніж парубок, коли 6 наважився першим свататися 
до обраної дівчини”. Сватання дівчини до хлопця вважається відго¬ 

моном матріархату, воно здавна існувало в різних народів і не супере¬ 

чило традиційним формам шлюбу. За середньовіччя це вже сприйма¬ 

лося як небажана форма сватання, проте певний виняток становили 
українці. У них він, натоді призабутий, зажив новим життям. «При¬ 

йміть мене, мамо, я ваша невістка», - такими словами ще два століття 
тому українська дівчина починала сватання. З огляду на це побутував 
і вислів узяти заміж замість нині звичного піти, вийти чи віддати 
заміж. Відлуння сваямвари-самобору відчувалося в Україні й у XVIII 
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ст.: злочинця, засудженого до страти, милували, якщо дівчина зголо¬ 

шувалася взяти його за чоловіка, за мужа. 

сіндурадана -дання сіндуру» - обряд нанесення нареченим 
фарбою пробору на голові нареченої і посипання її червоним порош¬ 

ком з сурика. Термін складають санскр. сіндура+дана, де дана - «дан¬ 

ня. давання», сіндура, сіндур - червона фарба, якою заміжні жінки 
фарбують пробор на голові, що свідчить про її заміжжя. Сучасна на¬ 

зва обряду - суман/алі, прикметник від санскр. мангала «благо, успіх, 

щастя», де су - префікс, який посилює значення основного слова. 

стрі - одна з важливих вимог до нареченої, яка передбачає, що 
наречена - стрі, тобто «жінка», що вона здатна до материнства. Го¬ 

ловною метою шлюбу індійці вважали народження дітей, жінку по¬ 

рівнювали з полем, яке засівають, щоб мати врожай - дітей. Тому не 
мало сенсу одружуватися з дівчиною, яка не могла мати дітей. Так са¬ 

мо й для жениха була важлива його чоловіча здатність. Давні трак¬ 

тати мовлять: «Жінки народжені задля приведення нащадків, жінка 
- поле, чоловік - володар сімені. Поле слід віддавати тому, у кого є 
сім’я. У кого немає сімені, тому дівчина не потрібна». 

стрі дгана «посаг, придане» - термін складають санскр. 

стрі+дгана, де стрі - «жінка, дружина», дгана - «скарб, статки, май¬ 

но, багатство». Тобто дослівно термін означає «жінчине майно», «жін¬ 

чині статки*. Санскр. синонім - вара-дакшіна, хінді - дахсз. 

суман/алі - підношення жерцю-брахману після семикратного 
обходу молодими весільного багаття. Термін, що мас і значення «на¬ 

речена», складають санскр. су+ман/алі, де су - префікс, який надає 
слову, до якого приєднується, вищої якості, ман/алі - «благословен¬ 

ня, благо, щастя». 

суха/ - термін хінді. весільна величальна пісня, яку співають 
родичі нареченої на її честь; суха/ також весільне вбрання нареченої 
та заміжжя. Означує і пробор. нанесений червоною фарбою - сінду- 

ром, знак заміжжя, через що одне з означень заміжньої жінки - суха- 

/ан, суха/ін - «наділена сухаґом», «яка має сухаґ». 

суха/-мандір - приміщення, в якому ночують молоді. Термін 
утворюють сухаг+мандір, де суха/ - «заміжжя, одруження», мандір - 

«храм». Тобто термін дослівно означає «храм одруження». 

суха/-рат - перша шлюбна ніч. Термін складають суха/+рат, 

де суха/ - «заміжжя, одруження», рат - «ніч». 

тріратраврата «триденна обітниця» - церемонія триден¬ 

ної після весілля повстримливості молодих від статевих зносин. Тер¬ 

мін утворено від санскр. трі+ ратра+врата, де трі - «три», ратра 
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- -ніч», брата - «обітниця. кляїва». Тобто дослівно термін означас 
-тринічиа обітниця». У давнину наприкінці цієї обітниці була цікава 
процедура: молодята надягали прикраси й лягали на родружнє ложе, 

а між ними клали палку з дерева удумбора (Ркш $Іотегаіп або Ріси$ 

тестом), змащену сандаловою настою і накриту тканиною. Що на¬ 

гадує подібний звичай у деяких кавказьких народів класти на ніч між 
молодими шаблю або кинджал. А дерево уду.мбара-смоква відіграва¬ 

но істотну роль у ряді царсько-воїнських обрядів і шлюбних церемо¬ 

ній, із ним, як і з деревом ашватха (піпаль). пов'язувалося уявлення 
про .магічний вплив дерев на дітонародження. Апіллтха й удумбарл у 
міфах співвідносяться і « різними суспільними станами: удуибара - 

з брахманським, ашватха - з воїнським. Цпічний вираз "обніміть... 
нона - аншатху. ти - удумбпру”означає, що перша мас народити непе- 

ренсршеноіо кшатрія (воїна), а друга - ідеального брахмана. В епосі е 
і сюжет, коли через непорозуміння дружина брахмана обійняла “кша- 

грінське" дерево (лнватху). а дружина кіиагрія "брахманське” (удум- 

бару), тому в їхніх синах перемішалися якості обох станів. 

удваха - одруження, весілля, шлюб. досл. -забирання, упеден- 

ия, увезення» (нареченої з батьківської оселі). Термін утворено від 
санскр. уд+вчха. дсуд, ут - префікс із значенням спрямованості вго¬ 

ру, назовні, якому тотожне укр. від (пор. санскр. ут-кріта, досл. -зро¬ 

бити вгору* - укр. від критий); ваха сходить до санскритської дієс¬ 

лівної основи вах. з якою споріднене укр. вести. С і дієслівна основа 
удвох -приводити (додому); одружуватися». Синоніми: віваха, итді. 

удвахіт - одружений, пошлюблений, досл. -піднятий; уведе¬ 

ний, увезений». Синонім - вівахіт. 

удга - заміжня жінка, досл. «приведена*. Термін сходить до сан¬ 

скритської дієслівної основи мх. з якою споріднені укр. вести, при¬ 

водити. Удга міститься і в іншому гегміпі на означення молодої дру¬ 

жини - иаводга. Чоловічий варіант терміна означає.-жонатий». Сино¬ 

нім - падгу. 

харідрапепана (інша назва харідра) «намаїцення сандалом» - 

обряд намащування нареченої і нареченого маззю з кореня куркуми 
й олії. Термін складають санскр. харідра+яспанп. де харідра - санда¬ 

лова паста, леїшна -обмазування, намащування», яке сходить до сан¬ 

скритської дієслівної основи лея -мазати» і з якою споріднене укр. лі¬ 

пити. липкий тощо. 

чатурмаса -чотири місяці» - часовий відтинок від 11-го дня 
світлої половини місяця ашарх (червень-липень) до 11 -го дня світлої 
половини місяця картік (жовтень-листопад). коли не радиться від- 
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бувати весіль. Одинадцяті дні молодого або старого місяця особли¬ 
во священні, бо пов’язані з богом Вшшу (у «Вслесовій книзі» Вишень, 
Вишній). Вважається, що 11-го дня світлої половини місяця ашарх Ві- 
шну йде на чотиримісячний спочинок. Через два місяці, 11-го дня 
світлої половини місяця бгадра (серпснь-вересень) він перевертаєть¬ 
ся на другий бік, тож і день називається парівартіні «переверталь- 
ний». Ще через два місяці, 11-го дня світлої половини місяця картік 
Вішну прокидається від сну. і день цей теж має майже українську на¬ 
зву - прабодгіні «пробуджувальннй». Упродовж цих 1-х місяців, поки 
Вішну спить, у Північній Індії не справляють весіль. Див. також ска- 
даші. 

чатуртхі-карма «дійство четвертого дня» - обряд, здійсню¬ 
ваний на четвертий день після весілля. Термін складають санскр. 
чатуртхі+карма, де чатуртхі - «четвертий день» (санскр. натур й 
укр. чотири тотожні), карма - «дія, дійство, чин», утворене від осно¬ 
ви кар-крі «робити, чинити, діяти». 

шаді «радість, веселощі; одруження, весілля» - запозичення в 
мову хінді з перської, йому семантично тотожне укр. весілля. Синоні¬ 
ми: вівах, 6'ях. З шаді «весілля» в мові хінді є й інші перські запози¬ 
чення: шаді-шуда «пошлюблений», шадіяна - весільні музика й пісні. 

шаді-6'ях «весілля одруження» - парне словосполучення з пер¬ 
ського й хінді слів, де біях-б'ях сходить до санскр. цілих «одруження, 
шлюб», а з лих «вести» у ньому споріднене укр. весілля. 

Шветакету «Білостяжний» - махаріиі, тобто великий му¬ 
дрець, про якого упанішади мовлять як про родоначальника обряду 
одруження. Таке ж ім'я має і Будда в іпостасі бодгісатви (майбутнього 
Будди). Ім’я утворюють санскр. швета+кету, де шести «білий», спо¬ 
ріднене з укр. світлий, а кету - «прапор, стяг, знамено». 



ПОХОВАЛЬНІ Й ПОМИНАЛЬНІ ТЕРМІНИ 

Тіло померлого індуси спалюють на поховальному багатті - а/ні- 

чіпіа. Небіжчика обмивають (мріта-снана), вдягають у новий одяг 
(або обгортають матерією) і прив’язують до нош. Похоронне шести ви¬ 

рушає до місця спалення (шмашан), розташованого зазвичай біля во¬ 

ди. Часто тіло разом із ношами занурюють у воду - здійснюють остан¬ 

нє ритуальне омовіння. Потім небіжчика одв язують від нош, зніма¬ 

ють одяг чи матерію, яку віддають служителям шмашана-кладовища, 

кладуть на поховальне багаття головою на південь, після чого тіло об¬ 

кладають полінами, трісками й соломою. Роздають заздалегідь приго¬ 

товану ритуальну їжу (найчастіше рис): частину служителям кладо¬ 

вища. частину скочують у кульки-кльоцки (прета-пінда) й кидають 
духам, а частину символічно підносять померлому. Жрець співає ве¬ 

дійські мантри-молитви, щоб одігнати злих духів і вмилостивити бога 
смерті Яму, чиє царство на півдні. Головний голосільник. яким висту¬ 

пає старший син небіжчика (або найближчий родич небіжчика по чо¬ 

ловічій лінії), бере запалений смолоскип (часто запалений жмут соло¬ 

ми на тичці) і з молитвою обходить багаття за годинниковою стрілкою 
3-7 разів, а тоді підпалює його в узголів'ї. Першим мас полишити шма¬ 

шан наймолодший за віком, за ним по старшинству відходять усі ін¬ 

ші. На третій день після кремації близькі родичі вибирають із костри¬ 

ща кістки й попіл і з належними церемоніями опускають у річку. Чле¬ 

ни родини померлого деякий час вважаються нечистими, тому мусять 
здійснити очищувальний обряд - шаді або санскар. Кремація помер¬ 

лих дітей і мандрівних аскетів не провадиться - їх просто ховають. 

І. ПОХОВАЛЬНІ ТЕРМІНИ 
огні “вогонь" - неодмінний компонент у деяких термінах, 

пов’язаних із поховальним обрядом: а/ні-крія. а/ні-карма, алн-кар'я, 

а/ні-даха “спалювання (небіжчика)", а/ні-чіта “поховальне багаття”, 

али-дана "запалювання поховального багаття". Наявний він і в інших 
важливих термінах: а/ні нарікша “випробування вогнем", аліівідья 
(а/ніхотра) - обряд пожертвин вогню, супроводжуваний читанням 
ведійських гімнів, а/ніпуджака “вогнепоклонник", а/ні-правеш “схо¬ 

дження на багаття (для випробування вогнем)’’ тощо. 

антьешті “останні пожертвини" - обряд прощання з небіж¬ 

чиком і його кремації на поховальному багатті. Оселя, де хтось по¬ 

мер. кілька днів вважається нечистою, очищується вона через спалю- 
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вання небіжчика та інші "очисні" обряди. Обмивають померлого чле¬ 

ни його родини, а несуть на місце кремації і здій.нюють найбільш 
неприємні процедури члени нижчих каст. Небіжчика обмивають удо¬ 

ма. загортають у біле полотно, залишаючи відкритим обличчя, об¬ 

сипають квітами, а після молитов і поховальних дій несуть до місця 
спалювання, де з нош його перекладають на стос дров. Найстарший 
син підпалює поховальне багаття, а коли воно догорить, розбиває че¬ 

реп небіжчика, родичі збирають незгорілі останки й кидають у воду 
- бажано в священну Гангу. Певний час після спалення (від 10 до ЗО 
днів) члени родини перебувають у жалобі: вони не повинні звертати¬ 

ся до божеств, голитися, стригтися, обрізати нігті, розчісуватися, но¬ 

сити взуття чи одяг - наготу можуть прикрити лише шматком тка¬ 

нини. Усе. навіть земля, по якій вони ступають, осквернюється, у цей 
час рідня померлого вважаються нечистою. Очищується родина піс¬ 

ля поминального обряду - шрадги, тотожної слов'янській тризні, ко¬ 

ли, вважається, душа небіжчика знаходить остаточний спокій, відле¬ 

тівши на небеса й перебравшися в іншу оболонку. Термін складають 
санскр. анта-ішті, де анта - "останній, завершальний", ііиті - "по¬ 

клоніння, вшанування", з яким споріднене рос. четукан. 

анустирані “супровідниця" - корова, яку приносять у пожерт¬ 

ву при поховальному обряді, а її частинами тіла обкладають небіжчи¬ 

ка. Корову вибирали зазвичай ялову, чорної масті або з темними очи¬ 

ма. злу; пізніші ритуальні приписи дозволяли робити зображення ко¬ 

рови із священної трави куша (пор. солом'яного бичка українських 
казок) - різновиду нашої осоки Якщо під час жертвоприносин сгава- 

лося щось незвичайне, жертовну тварину відпускали, перед цим три¬ 

чі з молитвами обвівши її навколо багаття. Термін складають санскр. 

ану-старані, де ану - префікс із значенням “слідом, слідом за", а опи¬ 

рані "ьсстч, показувати шлях". Синонім - раджа/аві. 

астхі-санчаяна "збирання кісток" - обряд збирання кісток, 
що лишилися після спалювання померлого на поховальному багатті. 

Термін утворено із санскр. астхі-санчаяна, де астхі - "кістки; остан¬ 

ки", санчаяна - "збирання, накопичення". 

аиїтака -восьмиця- - шраддга (тризна), здійснювана на 8-й 
день темної половини (два тижні) Місяця у місяцях пауша, ма/ха і 
пхапь/уна, коли предків вшановують солодощами, м'ясом та овоча¬ 

ми. Дев'ятий день у ці ж місяці називається анвашпшка (ану «слі¬ 

дом з*»+аіитака) «новосьмиця» - на нього теж вшановують пред¬ 

ків. Аштака також - вірш із 8 строф, книга з 8 розділів. «Рігвсда», 

вважається, має п’ять шкіл (редакцій), одна з яких ділить 1017 гім- 
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мів пам’ятки на 8 груп-аштак- вони містять відповідно 121,119, 122. 

140, 127, 124, 116 і 146 гімнів. Санскр. аштака - і восьмий день піс¬ 

ля повня місяця і восьмикутник, а також той, хто вивчає чи вивчив 8 

книг граматики Паніні Пор. українські прізвища Осьмак, Осьмачка и 
назву річки Осьмачка-Восьмачка (притока Ворскли) на Полтавщині. 

брахмамедга «пожертвини Ьрахмі- - особливий поховальний 
обряд, здійснюється над померлим відлюдником. Термін складають 
санскр. драхма ьмсдга, де драхма - бог-творець світу Брахма, медга 
- «пожертва, воздання», наявне в термінах ашвамсдга, пурушамедга, 

сакамедга, йому тотожне давньоукр. млда. 

вайтарані «переправниця» - корова, яку дарують брахманам 
під час поховальної церемонії. Перед смертю індієць скликає до се¬ 

бе родичів і друзів, розмовляє з ними, робить подарунки брахманам і 
нужденним. Найціннішим дарунком вважається корова - вайтарані, 

бо вважається, що вона переведе померлого через ріку Вайтарані, яка 
відділяє світ живих відсвіту померлих. Вайтарані і назва священної 
Ґанґи, коли вона тече в світі людей, земному світі (спершу вона гекла 
на небі), а також назва реальної ріки в сучасному штаті Оріса. 

врішотсар/а «відпускання бика- - один з обрядів поховаль¬ 

ного ритуалу, здійснюється на 11-й день після похорону-сиаления. 

Цього дня бика й телицю обмивали, прикрашали й таврували зна¬ 

ками тризубця (символ ІІІіви) й диску-чакри (символ Вішку). На ву¬ 

хо бикові промовляли: -Чствероногий пан Дгарма - бик вріша, я рев¬ 

но вшановую його. Нехай він боронить мене*. Здійснювали обряд їх¬ 

нього символічного весілля, поєднували їх шматком тканини й про¬ 

казували: «Цс найкращий з усіх чоловік даний мною. Ця найгарніша з 
усіх жінок - телиця дана мною». Після цього бика й телицю відпуска¬ 

ли на південь (сторона померлих), щоб небіжчик перестав бути пре- 

тою (духом, тінню померлого). Церемонія завершувалася пригощан¬ 

ням II жерців-брахманів - махапатрів. Вони отримували щедрі да¬ 

рунки, які мали передати на той світ для небіжчика. їжа давалася на 
цілий рік, оскільки вважалося, що небіжчик опиниться в царстві Ями 
рівно через рік. Термін складають санскр еріша+утсар/а, де вріша - 

«бик-, утсар/а - «відпускання»; слово це, в свою чергу, має компо¬ 

ненти ут+сар/а, де ут тотожне українському від (пор. санскр. уткрі- 

та й укр. відкритий), сар/а - «пускання». 

грахі - вогонь, що горів в оселі під час смерті домогосподаря. 

Термін сходить до санскритської дієслівної основи /рах «брати, при¬ 

власнювати». Санскр. /раха. хінді /рах означає і «посудина», воно 
споріднене з укр. глек. 
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махапатра «велика посудина (глек)- - брахман, що здійснює 
похоронний обряд. Термін складають санскр. маха+патра, де маха - 

«великий-, патра - «посудина; чаша; глек-. Цей термін нині став у ін¬ 

дійців прізвищем Махапатра. 

мрітагріха «оселя мертвого- - термін на означення могили, 

який складають санскр. мріта*/ріха, де мріта - «мертвий, померлий, 

мрець-, /ріха - «оселя, житло, дім- (пор. українське означення тру¬ 

ни - домовина). Санскр. /ріха у формі /сха наявне в санскр. /ріхаст- 

ха «господар, хазяїн оселі-, яке має різновид /ехаста і з яким тотож¬ 

не укр. /азда. 

мріта джівані «оживлення мерця» - термін, що означує здат¬ 

ність оживлювати померлих, його складають санскр. мріта - «помер¬ 

лий», з яким споріднене укр. мертвий, та джіоані - «оживлення», яке 
сходить до дієслівної основи джів «жити, бути живим- і з яким спо¬ 

ріднене укр. жити, оживати, оживлювати, робити живим тощо. Тер¬ 

мін мріта-санджівані означує цілющий корінь, який нібито здатен 
оживити померлого. 

мрітака-карма «дійство з померлим- - обряд здійснюваний 
над померлим перед спалюванням його на поховальному багатті. Тер¬ 

мін складають санскр. мрітака+карма, де мрітака (хінді мрітак) 

«померлий», з яким споріднене укр. мрець (пор. мертв'як), а корма 
- «дія. дійство, чин», яке сходить до дієслівної основи кар - «робити, 

чинити, діяти, творити». 

мріта снан «омивання небіжчика» - обмивання небіжчи¬ 

ка, яке здійснюють після смерті родича. Термін складають санскр. 

мріта+снан, де мріта - «померлий, мертвий, мрець», снан - «купан¬ 

ня. омивання, обмивання», утворене від дієслівної основи сна «купа¬ 

тися, митися, здійснювати омовіння». 

прета - дух, тінь померлого, зазвичай уявлявся в подобі скеле¬ 

та. Вважалося, що великі грішники назавжди лишалися претами. як і 
ті, над ким не здійснено належних поминальних дійств. Інші ж небіж¬ 

чики через рік приєднувалися до сонму предків. Прети часто ототож¬ 

нювані з бгутами - добрими й злими духами, які складають почет 
грізного бога Шіви-Рудри. Прикметно, іцо напис III ст., знайдений на 
Молдаванці в Одесі, містить ім'я Бутанат, тотожне індійському іме¬ 

ні Бгутанатх «Владика бгутів», яким означується саме ІПіва-Рудра. 

З прета утворено низку термінів: прета-карма «обряд спалювання-, 

прета-/ріха «місце кремації», прета-лока «царство мертвих», прета- 

відья «чорна магія- тощо. 

прета-пінда «кльоцки для претів- - рисові кльоцки. які при- 
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носяться в пожертву після спалювання небіжчика на поховальному 
багатті. Термін складають санскр. прста+тнда, де прета - «небіж¬ 

чик; тінь померлого; злий дух», а пінда - «кльоцка». 

преташауча «відмивання від прстів» - родичі померлого де¬ 

який час перебувають у стані нечистоти, тому мають здійснити об¬ 

ряд преташауча. Термін складають санскр. прета*ймуча, де прета 
- «тінь померлого», шауча - «омивання, відмивання, очищення», яке 
сходить до дієслівної основи шуч «мити, відмивати; бути чистим». 

раджа/аві «царственна корова* - обряд, тотожний амустарані 
(дна.). Термін складають санскр. раджа*/аві, де раджа - «правитель, 

цар; царський», /ава - «корова» (пор. рос. /овядина). 

сапіндікарана - церемонія на 12-й день після кремації- 

спалення, через півтора місяці або після закінчення року. Перший 
термін призначений для тих. хто за життя підтримував жертовний 
погонь, інший - для решти. Вважається, що душа небіжчика не од¬ 

разу потрапляє в світ предків, а деякий час неприкаяно блукає. У цей 
час їй здійснюють спеціальні підношення, а тоді завдяки обрядові са¬ 

піндікарана прибуває в обитель предків. У дні. визначені для цього 
обряду, спершу здійснюють обряд шодашашрадга (дав.). Годі напо¬ 

внюють чотири посудини сім'ям ссзаму, пахучими речовинами й по¬ 

дою. Три посудини присвячені предкам і один - духові небіжчика; 

вміст останньої з молитвою виливається в посудини для предків і це¬ 

ремонія завершується. Термін складають санскр. сапіндікарана, де 
карана дослівно означає "роолення, діяння", сатнді - обряд прине¬ 

сення в пожертву кльоцок (пінда) з вареного рису, щоб неоіжчик при¬ 

єднався до померлих иредкі”. 

ситі - вдова, яка здійснює самоспалення на поховальному ба¬ 

гатті чоловіка, а також назва обряду самоспалення вдови. Термін схо¬ 

дить до санскр. сат "істинний, справжній", з яким споріднене укр. 

суть "істина, правда". Тобто сапи дослівно означає "посутня, істин¬ 

на. справжня (дружина)" Сапи також - одне з імен богині-воїтельки 
Дурґи-Деві, добре відомої на теренах давньої України під багатьма 
різними іменами. 

удакакарма «дійство водою» - обряд возлиття води помер¬ 

лому при поховальному обряді або при поминанні предків. Термін 
складають санскр. удака+карма, де удака - «вода», карма - «дія, дій¬ 

ство». Синоніми: удака-дана «дання води», удака-крія. удака-кар'я - 

«дійство водою». З удака є ще один важливий термін - удака-парікиїа 
«випробування водою», один із різновидів так званого «божого суду» 

для з’ясування істини. 
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шодашашрадга "шістнадцять тризн - термін складають 
санскр. шодшиа+шрадга. де шсінииа “16". гиридга - "тризна". Перша 
іирадга-тризна здійснюється на 11-й або 12-й день після смерті, 12-ти 
тризна здійснюються щомісяця в день смерті, дні пірат и - наїїсрс.юд 
ні півріччя й року. Завершує цей цикл сапімдікаршш (див.), здійсню¬ 

вана на 4. 5,9 та 11 -й день після смерті і щомісяця упродовж року. 

иірадга - ритуал поминання предкіи. поминки, данньоукр. три.і- 

ніі. Основні різновиди: 1) періодичні, постійні і н періоди місячних 
фаз; 2) для одного предка (приєднання нещодавно померлого до нред 
ків); 3) з особливою метою чи з особливої н.ноди («ібгнчтіка). Шрад- 

га здійснюється при непарній кількосіі жерців (виняток абг'юоаікиі, 
обходять вогонь справа наліво тощо, тобто при тризні порядок дій 
протилежний пожсртвинам для бони. Термін иірадга тотожний укр. 

тризна, в українців* прізвище Гри.ми. па Рівненщині (Рокитнівський 
р-н) у басейні Прип яті с річка Тризна, притока (л ініги. 

II. ПОМИНАЛЬНІ ті:рміни 
В Індії, як і в Китаї та Японії, існує кульг предків, особливо 

помітне місце він посідає в індуїзмі. За існуючими уявленнями, ду 
иіі предків не втрачаимь у своєму світі (ітпрі-аоки) інтересу до зем¬ 

них справ і своїх родичів. Обряди помиїїліня дарують їм блажен¬ 

ство. запобігають небажаним перевтіленням. До четвертого поколін¬ 

ня нащадки мають здійснювати поминальні церемонії, причому віл- 

новідальність за їх своєчасне відбуття покладається на старшого сина 
(або найближчого родича небіжчика но батьківській лінії). Іще н пе¬ 

ріод очищення, який у різних версій різний, проводиться церемонія 
принесення в жертву душі небіжчика кльоцок (шиїт) з вареного ріку 
- пінда-дана. Через ІЗ днів після кончини илаїнювуетьсм поминаль¬ 

на учта - мрітак-6/оджа або мрипью-бгоожа. Упродовж першого ро¬ 

ку поминки проводяться щомісяця і щомісяця приноситься поми¬ 

нальна пожертва - иірадга-тарпана. А потім щороку у сприятливу 
для пожертвин предкам темну половину місяця аііінін (ттрі-пакша) 

готується жертовна учга - пппрі-бгоджан. солодкі кльоцки із варено¬ 

го з медом рису - піндії, фрукти тощо. Запрошуй» ьсн жрець, родичі 
й друзі небіжчика, а для його духу-дуии виділяють спеціальне місце і 
кладуть новий одні для нього. Після завершення обряду частину їжі 
та одяг віддають жерцеві. 

Своє місце в низці поминальних церемоній посідає простий, 

але важливий обряд принесення в пожертву предкам води - піїпрі• 

я/я, ттрі-тарпанч. Він полягає в тому, шо водою бризкають у во- 
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гонь або в бік сонця, що сходить. Родичі здійснюють поминальні 
прощі до деяких певних місць (пітрі-тіртха), де жертвоприносини 
предкам, як вважається, набувають особливої ваги й сили. До таких 
місць у Північній Індії насамперед відносяться Будг/ая в штаті Ніхар і 
Прая/а (нині Аллахабад). 

абг’юдаїка-шраддга "піднесення, вшанування" - ритуал, здій- 

снюваний з нагоди визначних подій у житті людини, як народження 
чи одруження сина або дочки. А також - жертвоприношення пред¬ 

кам, мета якого - досягти успіху, добробуту й благополуччя, інші на¬ 

зви - вріддгі-шрадга, ман/ала шраддга. нанді-шраддга. Предки при 
цій церемонії називаються нандімукха, тобто “радісноликі". Термін 
складають санскр. абг'юдаїка* шраддга. де шраддга тотожне давньо- 

укр. тризна. Абг'юдаїка утворене з санскр. абгі+даїка, де абгі - пре¬ 

фікс із значенням “зусебіч. довкруж, довкола", який в українській мо¬ 

ві мас форми обі-об-о (обіймати, обігрувати. обговорювати, обсте¬ 

жувати, оберігати, оточувати), а даїка сходить до дієслівної основи 
да “давати, дарувати", досл. давиця. Тобто абг'юдаїка дослівно означає 
“обдаровування" “наділення дарами". 

а/радані - брахман (жрець), який здійснює шрадгу •• поми¬ 

нальний обряд, один із найважливіших у житті індуса, тотожний дав¬ 

ньоукраїнській тризні. Термін означає "першоотримувач дарів", його 
складають санскр. а/ра "перший, передній" і дана «дар», від дієслівної 
основи да «давати, дарувати, підносити». 

анвахар’я - щомісячний обряд принесення поминальної по¬ 

жертви душам померлих предків у день нового місяця. 

анвахар'я пачана - вогонь, що запалюється для приготування 
жертовних страв душам померлих предків. Санскр. пачана в терміні 
споріднене з укр. печений, печеня, печиво й пекти. 

апасав'я - коловий рух проти сонця (проти годинникової стріл¬ 

ки) при поховальних і поминальних обрядах, коли лівий бік увесь час 
повернутий до об'єкта; протилежний рухові прадакшіна. Здійснюва¬ 

ний перед живою людиною, такий рух розглядався як зловорожа ма¬ 

гічна дія. спрямована на шкоду їй. Має аналогії в інших індоєвропей¬ 

ських народів: мертвецьке коло в південних слов’ян. ІиаіаІ в ірланд¬ 

ців, ніїНегіПіпі в англійців і шотландців. Маневри колісницею в дусі 
апасав'ї щодо колісниці ворога як елемент воїнської магії знає дав¬ 

ньоіндійський і давньоірландський епос. Як на дослідників, магіч¬ 

ний прийом апасав'я відбитий і в скіфському переказі про невдалий 
похід перського царя Дарія проти причорноморських скіфів. Термін 
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аписав я пояснюється з санскриту як лівобічний, південний, з півден¬ 

ною стороною пов'язаний оог смерті Яма - водночас бог-охоронець 
цієї сторони світу. 

вріддгі-иірадга - те саме, що й абг'юдаїка-шраддга. Термін скла¬ 

дають санскр. вріддгі+гираддга. де шраддга тотожне давньоукр. триз¬ 

на. а вріддгі - "благополуччя, щастя, успіх, розквіт" сходить до дієс¬ 

лівної основи вардг "рости, більшати, посилюватися, дужчати". З нею 
споріднена давньослов’янська дієслівна основа валд-влад-волод, від 
якої утворено низку важливих соціальних термінів та імен: влада, во¬ 

лодар, Володимир. Владислав. Рогволод. Всеволод та ін. 

дикшіна «південний», «правий» - вогонь, присвячений богові 
Ямі та предкам, один із трьох священних вогнів, що його підтримує в 
оселі господар для здійснення ритуалу. Правий він тому, що коли ста¬ 

ти обличчям до схід сонця, то південь, де знаходиться обитель бога 
смерті Ями. буде по праву руку. 

мансашпіака -м'ясна восьмици» - восьмий день темної поло¬ 

вини місяця магх, коли предків слід ушановувати м'ясними кльоц- 

ками. Ма/х - 11-й місяць індійського календаря, відповідає січню- 

лютому. Термін утворюють санскр. манса+аштака, де манса тотож¬ 

не українському м'ясо, а аштака - «восьмий день; восьмиця», від 
санскр. аиїта -вісім». 

мрітака-бгоджа «поминальна їжа» - поминальна учта, помин¬ 

ки. Термін складають санскр. мрітака (хшді мрітак) «померлий», яке 
сходить до дієслівної основи мар-мрі «помирати, вмирати, мерти» і 
якому тотожне укр. мрець, а бгоджа - «уч га, обід, прийом, бенкет». 

пінда «кльоцки» - кульки з вареного рису й борошна, прино¬ 

сяться в пожертву предкам. Цей обряд має назву пінда-дана «підно¬ 

шення кльоцок». досл. «кльоцколання». Цікаво, що в запорозьких 
козаків засвідчене прізвище Талатнда. де пінда, схоже, споріднене 
з санскр. пінда. Щодо компонента Тала в ньому, то привертає увагу 
українське прізвища Талапай. 

пітріліедга «пожертвини предкам» - жертвоприносини пред¬ 

кам, поховальна церемонія. Термін складають санскр. пітрі+медга, де 
ттрі - «предки», медга - «жертва», якому тотожне укр. мзда і яке на¬ 

явне в термінах аіивамсдга «жертвоприносини коня» й пурушамедга 
«жертвоприносини людини». 

пітрімедга-сутра - трактат, що містить описи поховальних об¬ 

рядів. Назву складають піпірімедга*сутра. де пітрімедга - «пожертви¬ 

ни предкам», а сутра - прозовий твір, що лаконічно передає суть роз¬ 

глядуваної теми, оскільки текст його первісно заучувався напам'ять. 

482 



пітрі-пакша «сторона предків- - темна половина місяця аиі- 

він (вересень-ж':втень). коли здійснюються жертвоприносини пред¬ 

кам - іираддга, тобто тріпни, поминки. Термін складають саискр. 

пітрі-пакша, де штрі - «предки», пакти - «сторона», з яким спорід¬ 

нене укр. бік. 

Пітріпаті «Владика предків» - ім’я-епітет Ями. бога смерті й 
володаря світу предків. Термін складають саискр. ттрі-паті, де лі¬ 

трі - «предки», паті - «господар, владика-, якому тотожне укр. ба¬ 

тя, батько, батечко. 

пітрі-тарпана «втамування (спраги) предків- - обряд вшану¬ 

вання. коли водою із зернами рису чи масличним сім'ям кроплять зо¬ 

браження божеств або предків; здійснюється після полуденного омо- 

віння. Термін утворюють санскр. пітрі-тирпани, де пітрі - «пред¬ 

ки», тарпана «вдовільнення. потамування». 

пітрі-тіртха «місце прощі (предкам)» - одне з 222 місць про¬ 

щі в Індії, особливо в місті Гая (штат Біхлр). де жертвоприносини 
предкам вважаються винятково сприятливими. Пітрі-тіртха також 
- місце між великим і вказівним пальцем, яке при жертвоприноси¬ 

нах вважається священним. Термін складають санскр. пітрі-тіртха, 

де літрі - «предки», пиртха - місце прощі, святе місце, зазвичай бі¬ 

ля річки чи морського узбережжя, де зручно відбувати ритуальні дій¬ 

ства. Дослівно тірт.ха означає «брід, переправа», але дієслівна осно¬ 

ва тар «переправлятися», від якої утворений термін, має і значення 
«рятуватися», тобто тіртха може означати і «спасіння». Шо засвід¬ 

чують і імена-епітети Вимну та ІНіви - Тіртхакар «Спаситель». Ін¬ 

ше знамените місце прощі - місто Праяґ(иині Аллахабад) має епітет 
Тіртхараджа «Цар тіртх», де раджа - «цар». 

пітрі-тітхі «день предків» - день повного місяця, вважаєть¬ 

ся найбільш сприятливим для пожертвин предкам. Термін складають 
санскр. пітрі+тітхі, де пітрі - «предки», тітхі - «число, строк; день 
лунарного місяця». Синонім - пітрі-дін, де дні тотожне українсько¬ 

му день. Тітхі - лунарна доба, основна часова одиниця для ритуалів, 

святкувань, прощ та інших релігійних урочистостей. У лунарному мі¬ 

сяці приблизно ЗО тітх (4 фази Місяця), лунарна доба не тотожна со¬ 

нячній,їх початок може випадати на будь-який час сонячної доби. Мі¬ 

сяць ділиться на світлу й темну половини, по 15 тітх у кожній. Світла 
половина (шукла-пакіиа «світлобока») починається з нового місяця, 

темна (крішна-пакиш «темнобока») - з повного. У Північній Індії мі¬ 

сяць починаєгься і закінчується повним місяцем (укр. старик), а в де¬ 

яких регіонах Південної Індії - молодим (укр. молодик, навик). 
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ТЕРМІНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАРОДЖЕННЯМ 
І НАВЧАННЯМ ДИТИНИ 

І. ТЕРМІНИ. ПОВ'ЯЗАНІ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ 
Народження дитини було винятковою і вражаючою подією для 

давньої людини. Щоб убезпечитися від багатьох небезпек, які при 
цьому чигали на неї. вона вигадала численні обряди й заборони. Без¬ 

порадність матері під час родів і новонародженого потребували осо¬ 

бливої турботи, через що й постали дійства, пов'язані з ними. В “Ат- 

харваведі" міститься цілий гімн, поєднання молитви й магії, де про¬ 

ситься забезпечити легкі й безпечні роди. Давні джерела повідомля¬ 

ють про попередню підготовку до цієї події: "За місяць до родів слід 
здійснити необхідні приготування” Найперше слід було вибрати під¬ 

хоже приміщення в оселі: "Сприятливого дня, коли сонце перебуває у 
знаку зодіака. який віщує щастя, приміщення з належної сторони сві¬ 

ту, вибране знавцями, буде приміщенням для родів”. Трактати радять 
не довільний і самовільний вибір такого приміщення, а те, яке міс¬ 

титься з південно-західного боку: “Його мас звести вправний будів¬ 

ничий на рівному місці. Нехай воно дивиться на схід або північ і ви¬ 

глядає привабливо й міцно". Східну й північну сторони світу індійці 
вважали щасливими і священними, а західну й південну пов'язаними 
з лихоліттями і смертю, оскільки на заході заходило сонце, а південь 
- царство бога смерті Ями. обитель померлих предків. За день-два до 
родів жінка здійснювала обряд вшанування богів, жерців та корів і 
під звуки мушлів та інших музичних інструментів входила в примі¬ 

щення, що добре охоронялося. Водночас належало промовляти ве¬ 

дійські вірші. Майбутню матір супроводжували інші жінки, які ма¬ 

ли дітей і відзначалися добрим здоров'ям, щоб ці їхні якості переда¬ 

лися породіллі; вони підбадьорювали її й готували до благополучних 
родів корисними натираннями й настановами, як себе вести і що кра¬ 

ще їсти. Коли наставали роди, породіллю клали на спину й виганя¬ 

ли з приміщення злих духів. Жрець розв’язував усі вузли в домі (по¬ 

ширений у багатьох народів звичай, як і відчинення дверей), що мало 
сприяти вивільненню плоду з материнського лона. В оселі тримали 
вогонь, воду, палку, лампу, зброю, жезл та гірчичне сім'я, щоб одіг- 

нати злих духів. Перед породіллею ставили також рослину тур'янті, 
бо вважалося, що без цих предметів злі демони зашкодять новона¬ 

родженому. Якщо роди були благополучними, в приміщенні запалю¬ 

вали багаття, щоб зігріти посудини з водою й окурити дитину й ма- 



гір; цей вогонь підтримували кілька днів, під відповідні замовляння у 
нього кидали рисоні зерна й гірчичне сім’я, щоб одігнати недобрі си¬ 

ли. Вогонь, що постійно горів під час родів, вважався нечистим і на 
десятий день його іасили. після чого користувалися домашнім вог¬ 

нем. коли маги й дитина вже вважалися очищеними. 

анна-прашана “перше годування” - обряд першого годуван¬ 

ня дитини твердою їжею, переважно рисом, здійснювався на шосто¬ 

му місяці життя, “коли проріжуться зубки” Якщо ж церемонію з яко¬ 

їсь причини відкладено - то на восьмому, дев’ятому або десятому мі¬ 

сяці. При цьому для хлопчика мав бути парний місяць, для дівчаток 
- непарний, ’Іексти радять змішувати й давати дитині різну їжу. зо¬ 

крема. суміш п росток ваші, меду й масла. Термін складають санскр. 

апна+прашанл. де лина - “їжа. страва, харч", прашана - “годування". 

аюш'я - наступний після медгаджанани (див.) обряд, який має 
забезпечити дитині довгий вік. де санскр. сію, сію/», аюш "вік” наявне в 
терміні аюрведа. досл. “вікознавство”. що ним означується традицій¬ 

на індійська медицина, батько неголосно промовляв біля пупка або 
правого вуха дитини: “Агні довговічний через дерева, і цим довгим 
віком я наділяю тебе. Сома довговічний через трави, і його довговіч¬ 

ністю я наділяю тебе. Брах.ма довговічний через амріту. і цією довго¬ 

вічністю я наділяю тебе. Ріиі і-мудреці довговічні через обряди, і ці¬ 

єю довговічністю я наділяю тебе. Пожертвини довговічні через жер¬ 

товне багаття, і цією довговічністю я наділяю тебе Оксан довговіч¬ 

ний через ріки, і цією довговічністю я наділяю тебе”. Таким чином над 
дитиною оповідали різноманітні історії про довге життя в певності, 
що чим більше таких порівнянь, тим довше житиме дитина. Крім то¬ 

го батько запрошував п'ятьох жерців, розставляв їх у п'яти місцях за 
п'ятьма сторонами світу і просив дихати на дитину, щоб вдихнути в 
неї довше життя. Жрець із північного боку світу казав “дихання спе¬ 

реду". з південного - “дихання ззаду" і так далі, а п'ятий, що дивився 
вгору, казав - “дихання згори”. Якщо п’ятьох жерців не випадало за¬ 

просити, ритуал здійснював сам батько, ступаючи довкола дитини. 

/[ихання і життя означуються в санскриті одним словом - прана. то¬ 

му в дитину і вдихали прану, дихання-життя. 

бала “сила” - обряд, який здійснює батько над новонародже¬ 

ною дитиною одразу після обряду аюш'я. щоб дитина виросла дужою 
і сміливою. Він звертався до дитини зі словами: “Будь каменем, будь 
сокирою, будь непозбутнім золотом. Ти справді я сам, називаний си¬ 

ном, отож живи сто осеней". У давньоіндійських текстах часте уяв- 
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лення, що батько народжується знову як його син, через що навіть 
постав відомий вислів: “Жінка тому й називається жінкою (дружи¬ 

ною), що в ній він (чоловік) відроджується знову". Після цього вихва¬ 

ляли матір за народження дитини, надії родини, а чоловік на її честь 
промовляв вірш: ‘Ти - їда. дочка Мітри й Варуни. ти - дужа жінка, 
ти народила дужого сина. Щоб була щаслива дужими дітьми, ти, ко¬ 

тра ощасливила нас дужим сином". Потім перерізали пуповину, дити¬ 

ну обмивали й мати давала йому грудь. Батько ставив глек з водою в 
узголів'ї матері і промовляв: "О води, ви охороняєте все разом із бо¬ 

гами; як ви охороняєте все разом із богами, так охороняйте і цю на¬ 

шу матір-породіллю та її дитину". Вважалося, що вода відганяє злі си¬ 

ли, тому їй і доручали її захист. Біля дверей пологового приміщення 
чоловік запалював ритуальний вогонь, який підтримувався від ро¬ 

дів упродовж десяти днів; у нього щоранку й щовечора чоловік кидав 
гірчичне сім’я, перемішане з рисовою січкою на один недобрих сил. 

При цьому промовлялася магічна замова, яка мала нберегги дитину 
від хвороб і недуг, які перераховувалися. Під час церемонії батько ви¬ 

словлював своє головне бажання: “Він не страждає, він не кричить, 

він не нерушний, він не недужий, коли ми звертаємося і доторкаємо¬ 

ся до нього". Після цих церемоній робилися підношення жерцям, роз¬ 

давалися подарунки й милостиня. Пурани мовлять: “При народженні 
дитини боги й предки приходять, щоб бути присутніми в оселі днічі- 

наролженого (арія), тому цей день святковий і важливий. Цього дня 
слід дарувати золото, землю, корів, коней, парасолі, кіз, гірлянди, по¬ 

стелі й таке інше". А заслуга від милостині, даної в день народження 
сина, вважалася вічною. 

джатакарма "дійство при народженні" - церемонія здійсню¬ 

валася до перерізання пуповини, у новітні часи - після. Давні джере¬ 

ла радять: коли батькові скажуть, що народився хлопчик, то нехай він 
скаже: “Стривайте, не обрізайте пуповину і не прикладайте до гру¬ 

ді” Нехай розітре зерна рису і ячменю, як перед цим гілочку ньигрод- 

ги. Нехай візьме великим і безіменним пальцями правої руки (цю су¬ 

міш) і помаже нею язик хлопчика (зі словами): ‘Розум нехай тобі Мі- 

тра й Варуна дарує ..." Годі нехай скаже: "Обрізайте пуповину, при¬ 

кладайте до груді" Після цього нехай уникає дружини десять днів". І 
далі: “Коли настане третя повня місяця після народження, на третій 
день після неї рано-вранці батько нехай омиє тіло й голівку (дитини). 

Після заходу сонця, коли мине вечірня зоря, нехай стане (обличчям 
до місяця), молитовно склавши руки. Мати ж, стоячи на південь від 
чоловіка, передає йому хлопчика, вбраного в чисте, обличчям угору, 
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а голівкою - до півночі. Обійшовши навколо нього іззаду, вона стає 
тоді на північ (від чоловіка). Потім віддає (дитину) матері обличчям 
вгору. На цьому обряд завершується. Коли ж настане наступний пері¬ 

од світлої половини місяця, у вказаний раніше час батько, набравши 
в складені докупи долоні води, нехай стане обличчям до місяця і один 
раз принесе пожертву з належними і словами і двічі мовчки”. 

На благу звістку про народження сина, батько всіляко виказу¬ 

вав свою радість, а тоді йшов до матері дитини - поглянути на немов¬ 

ля. бо побачивши личко сина, “батько звільняється від усіх боргів і 
досягає безсмертя” Побачивши сина, він здійснював омовіння в одя¬ 

зі, запрошував старших і здійснював церемонії нандішраддга й джа- 

такарма. 

карнаведга “проколювання вух" - церемонія проколювання вух 
у дитини для носіння сережок. Термін складають санскр. карна+ведга, 

де карна - "вухо", ведга - “пробивання, пронизування, проколюван¬ 

ня", яке сходить до санскритської дієслівної оспопи в'ядг-б'ядг "про¬ 

бивати. пронизувати, просвердлювати", з якою споріднені рос. бо- 

дать, проооденис. бодец та ін. 

кешанта "кінець волоссю" - ритуальна церемонія першої 
стрижки. Термін складають санскр. кеша+амта, де анта - "кінець, 
край", кеша - “волосся", споріднене з укр. коси. 

медгаджамама "пробудження розуму" - частина церемонії 
джатакарми, пов’язаної з народженням дитини. Батько безіменним 
пальцем і з допомогою якого-нсбудь золотого предмета давав дити¬ 

ні мед і масло або тільки масло. При цьому шепотів на вухо дитині: 

"Я даю тобі знання меду, масла, породжене Санітаром щедрим. Дов- 

гожитній, бережений богами, живи на цьому світі сто осеней". Або: 

"Нехай наділить тебе розумом бог Савітар, нехай наділить тебе ро¬ 

зумом богиня Сарасваті, нехай наділять тебе розумом лотосокорон- 

ні Ашвіни". Мед і масло теж мали сприяти розумовому розвиткові ди¬ 

тини. Медичний трактат Сушрути, наприклад, відзначає такі корисні 
властивості масла (/хі): воно жирне й солодке, сприяє красі, лікує від 
істерії, головного болю, епілепсії, лихоманки, надміру жовчі, покра¬ 

щує травлення, пам'ять, розум, сім’я і життя. Церемонія свідчить, що 
індійці надавали великого значення інтелекту дитини і що саме інте¬ 

лект годилося їй найперше передати. Під час цієї церемонії дитині да¬ 

вали й таємне ім’я, яке знали тільки батьки і не повідомлялося ніко¬ 

му, бо вважалося, що недоброзичливці можуть скористатися ним і 
нашкодити дитині. Термін складають санскр. мсдга*джанана, де джа- 

нана - "зародження, виникнення, постання" медга - “мудрість, ро- 
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зум", ВІЛ якого утворене й медгір “розумний" з яким споріднене укр. 

мудрий. 

намакарана "наречемня імені" - обряд надання дитині імені. 

Термін складають слнскр. нама+карина, де нами - “ім’я", споріднене з 
укр. наймення, а карана - “називання", досл. “роблення". від дієслівної 
основи кар “робити, чинити, діяти". 

нандіїираддга “втішальна учта" - церемонія пригощання пред¬ 

ків, які ймснуються нандімукха “радісноликі" Ло числа предків, як 
правило, включалися батько, дід і прадід батьків дитини. На відміну 
від інших жертвоприносин предкам, вона здійснювалася за звичай¬ 

ним (не перевернутим) сценарієм: обхід вогню здійснювався .зліва на¬ 

право, запрошувалася парна кількість жерців тощо. Окрім сезаму та 
ячменю жертву валися м'ясні кльоцки разом з простоквашею і плода¬ 

ми ююби. Нандішрлдгу здійснювали й при інших родинних урочис¬ 

тостях. Хоча шраддга "тризна" вважається несприятливою церемо¬ 

нією. тут вона сприятлива, і нрп «началася для пригощання предків. 

Термін складають санскр. нанді+іираддга. 

нішкрамана "винесення" - обряд першого виносу дитини з по¬ 

логового приміщення або з оселі на сонячне світло, на четвертий мі¬ 

сяць після народження. Термін утворено від санскритської дієслівної 
основи шшкрам "виходити з. виносити з". 

праджапатья - обряд, здійснюваний над вагітною жінкою для 
народження нащадка чоловічої статі. Термін утворено від санскр. 

Праджапаті "Владика живих істот", що ним означується або само¬ 

стійне божество, або бог-творсць світу й живих істот Брахма. 

пумсавана “народження хлопчика" - обряд, здійснюваний для 
того, щоб народився хлопчик, а також обряд зачаття хлопчика. Тер¬ 

мін складають санскр. пум+саеана. де пум. пумс “особа чоловічої ста¬ 

ті; хлопчик, хлопець", савана - "народження" 

сімантанаяна "розчісування волосся" - обряд, здійснюваний 
над вагігною жінкою. Термін складають санскр сіманта * наяна. де сі- 
манта “межа, край; пробор". наяна - "проведення". 

сош’янті-карма - церемонія, здійснювана перед джатакармою 
задля швидких і благополучних родів, яка мала прискорити благопо¬ 

лучні роди з допомогою наступного вірша з “Атхарваведи": “Не при¬ 

бившися ні до м’яса, ні до жиру, ні до кісткового мозку, нехай вийде 
пістрявий, слизистий послід на з*їжу псові!" Ось що пишуть про цей 
обряд гріх'ясутри - трактати, присвячені домашнім ритуалам-гріх я: 

“Тепер про пожертвини для породіллі. Коли має з'явитися дитина, 

батько, розіклавши (священну траву) довкола багаття, приносить у 



пожертву дві ложки топленого масла, одну зі словами: “Та. яка впо¬ 

перек” (другу зі словами): "Мудрий приніс кінець". “Нехай він наро¬ 

диться чоловіком, на ім'я такий-то" - так нехай дасть таємне ім’я”. 

чудакарана “пострижини" - обряд першої стрижки дитини. 

Термін складають санскр. чуда+карана, де чуда - "жмут-пасмо во¬ 

лосся (рос. хохолок)". карана - “роблення”. Тобто чудакарана дослів¬ 

но означає "роблення-залишення пасма на маківці”. Паралельні назви 
- чауда, чавда. Священний пучок волосся на маківці, який залишали 
після обряду першої стрижки дитини (в українців пострижини, по• 

стриг, обстрижчини), називався шікха "чубчик, пучок, пасмо". Індій¬ 

ці залишали на голові дитини одне чи кілька пасем волосся, залеж¬ 

но від того, скількох божественних мудреців шанували в роді, грома¬ 

ді, стані. Давні джерела, зокрема, зазначають: “Нащадки мудреця Ва- 

сіштхи носять одне пасмо, посередині голови, нащадки мудреців Атрі 
й Каш'япи - двоє пасем з кожного боку, нащадки Бгрігу лишають¬ 

ся без пасем (мундіта “лисий"), нащадки Ангіраса носять п'ять па¬ 

сем. Деякі носять одну смужку волосся, інші - чуб". З часом загаль- 

иопоширеним у Північній Індії стало одне пасмо, а звичаю нащад¬ 

ків Бгрігу нині дотримуються бенгальці. Певна кількість пасем було 
племінною особливістю й ознакою роду. Пасмо й священний шнур - 

неодмінні зовнішні атрибути двічінародженого. тобто арія, до яких 
відносилися жерці, воїни й селяни, без цих атрибутів відбуття релі¬ 

гійних церемоній вважалося неповним. За вмисне чи невмисне зрізу¬ 

вання шікхи передбачалася сувора спокута. Пучок волосся на голові 
був і ознакою приналежності до одного з трьох вищих станів (жерців, 

воїнів, селян), так званих двічінароджених або аріїв. Між пасмом во¬ 

лосся на голові й довголіттям вбачали прямий зв'язок: на тім! місти¬ 

лася важлива життєва точка, пошкодження якої могло призвести до 
смерті. Тому вважалося, що цс пасмо волосся має захисну функцію. 

У давній Україні перше врочисте постриження дитини відбува¬ 

лося через рік або й більше після народження; княжат стригли в два- 

три роки. Звичай стригти дітей перед школою і залишати чубчик до¬ 

сі побутує в українців, він - частина давнього ритуалу, пов'язаного з 
посвяченням дитини в члени громади і з початком її навчання. 

II. ТЕРМІНИ. ПОВ’ЯЗАНІ З НАВЧАННЯМ ДИТИНИ 
Індійська релігійно-філософська система розглядає людину в 

двох вимірах - як творіння природи і як творіння суспільства. Дру¬ 

гий вимір і виводить на поняття чотирьох періодів людського жит¬ 

тя - так звані чотири ашрами. У релігійно-філософському плані аш- 
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рама - відтинок життя, упродовж якого людина виконує певні функ¬ 

ції, досягає певних цілей, повертає борги суспільству й богам. Чоти¬ 

ри етапи-ашрами це: період навчання - брахмачар'я, період життя в 
шлюбі, родинне життя - /ріхастха; період лісового відлюдництва - 

ванапрастха-, період життя поза суспільством - саньяса. Два останні 
періоди іноді об’єднуються, і тоді людське життя має три етапи. По¬ 

дібне членування знали й слов’яни, зокрема, східні, у них теж існу¬ 

вала градація діти - мужі - старці. Історичні джерела свідчать, що 
слов’яни знали й чотириетапний поділ людського життя, які порів¬ 

нювалися з чотирма порами року й чотирма сторонами світу. Дитин¬ 

ство - весна і схід, юність - літо й південь, зрілість - осінь і захід, 
старість - зима й північ. Давньоіндійське суспільство мало поділ на 
чотири стани, такий же поділ на теренах Давньої України знали скі¬ 

фи у І тис. до н.е. їхня легенда про 4 магічні дари, що впали з неба 
(чаша, сокира, плуг і ярмо), легко розшифровується: чаша символі¬ 

зує жрецький стан, сокира - воїнський, плуг - землеробський, ярмо - 

шудрівський, тобто залежних общинників. Тож і скіфи знали чотири- 

становий поділ. І якщо судити з того, що всі чотири терміни на озна¬ 

чення цих станів відбиті в сучасних українських прізвищах, то вихо¬ 

дить, що чотири стани знали й предки сучасних українців. 

Індійська традиція вважає навчання, освіту, учнівство - од¬ 

ним із найголовніших елементів життєвого циклу людини. Освіта му¬ 

сила дати людині позитивне знання - відья. прирівнюване до боже¬ 

ственного. Освіта мала підготувати індивіда до наступних життєвих 
етапів, до мінімуму звести прагнення і бажання, які могли 6 увійти 
в суперечність з інтересами своєї групи, громади, стану. Освіта мала 
розвинути якості, які стали 6 основою її гармонійного життя в пев¬ 

ному соціальному середовищі. Початкові освіти передувало посвя¬ 

чення, упанаяна. що символізувало друге, духовне народження люди¬ 

ни. Видимою ознакою того, що обряд відбуто, був священний шнур, 

пов’язуваний через ліве плече під праву руку. Цей обряд означав, що 
індивід став повноправним членом свого стану й суспільства, що він 
готовий до навчання, яке для дітей із різного стану починалося в різ¬ 

ному віці. Найраніше починали вчитися брахманські діти, за ними - 

кшагрійські, останніми - селянські. Загалом упанаяна для хлопчика- 

брахмана здійснювалась у 8 років, кшатрія -вії. вайшї - в 12. Вік 
учня мусив бути таким, щоб розум його був достатньо сприйнятли¬ 

вим і щоб вистачило часу для освіти. Але один і той же вік підходив 
не для кожної дитини. Тому допускався певний віковий вибір, залеж¬ 

но від здібностей дитини. Для дітей-брахманів він установлювався 
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найраніший, бо брахмани самі були вчителями і своїх дітей їм нетре¬ 

ба було нікуди відсилати. А кшатрії і вайим могли здійсі.ити упаная- 

ну пізніше, бо вони віддавали дітей у науку до брахманів, відривали 
їх від дому, а це зручніше робити, коли дитина доросліша. 

Після упанаяни учень переселявся до вчителя-гуру й до кін¬ 

ця навчання перебував під недремним оком наставника, котрий вва¬ 

жався його другим, духовним батьком. Сам учитель мав ставитися 
до учня як до рідного сина, навчати його чесно й сумлінно, переда¬ 

ючи без утайки свої знання. Брати за це плати не годилося, хіба що 
після науки учень підносив учителеві подарунок, який не сприймав¬ 

ся як винагорода за навчитсльську працю. То був тільки вияв поваги і 
вдячності за отримані знання, які ціни не мають. Зі свого боку, учень 
мав виказувати вчителеві синівську відданість і слухняність. Якщо 
при ньому хтось нечемно відгукувався про наставника, йому належа¬ 

ло затулити вуха або піти геть. Учня, незалежно від того, з якого він 
стану, привчали до невибагливого життя. Учень допомагав вчителе¬ 

ві по господарству, пас худобу, навіть збирав милостиню для нього. 

Учневі не слід було їсти м’яса, меду, вживати жувальний тютюн. Він 
мусив вставати до схід сонця, молитися, здійснювати належні ритуа¬ 

ли, не спати вдень, скромно вдягатися, ходити босоніж, не танцюва¬ 

ти, не слухати музики, не намащуватися запашними олійками, не хо¬ 

ватися від сонця під парасолькою. Мав бути правдивим, уміти стри¬ 

мувати емоції і приборкувати почуття. 

Традиційна брахманська освіта передбачала насамперед ви¬ 

вчення вед. За ними йшли дисципліни, необхідні для вивчення і пра¬ 

вильного розуміння вед: фонетика, граматика, етимологія, віршуван¬ 

ня, астрологія й правила пожергвин. Традиційна освіта включала 14 

наук-відья та 62 або 64 мистецтва й ремесла. Серед наук були історія 
й священні перекази, демонологія, медицина-аюрведа. наука диспуту 
тощо. Учень вивчав і основний фах свого стану: кшатрії - військову 
справу, політику й управління державою, вайцм - агрономію, торгів¬ 

лю. ремесла, брахмани - обряди й ритуали, жертвоприносини й нау¬ 

ку викладання. 

Із плином часу в цій схемі освіти сталася суттєва зміна - пе¬ 

ред упанаяною став здійснюватися обряд, який знаменував поча¬ 

ток вивчення абетки. Цей обряд називався відьярамбга “початок на¬ 

уки" (санскр. відья й укр. відання, знання, наука - тотожні). Цю змі¬ 

ну викликало те, що доти існувала усна освіта, священні веди й пе¬ 

рекази існували в усному вигляді, тому усно вони й передавалися з 
покоління в покоління. Але згодом санскрит перестав бути загально- 
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доступним, веди обростали численними коментарями, виникали но¬ 

ві галузі знань - граматика, фонетика, етимологія, астролопя. Тобто 
різноманітної літератури стало надто багато, аби її запам'ятати. І то¬ 

ді з’явилося письмо її фіксовані тексти. Виникла потреба і в попере¬ 

дньому знанні абетки й письма. Тож упанаяна перестала означати по¬ 

чаток навчання. її заступив новин обряд - відьярамбгп. Її почали здій¬ 

снювати разом з обрядом пострижин. коли дитині було від чотирьох 
до семи років. 

Ритуал відьярамбга полягав у тому, що дитину купали, намащу¬ 

вали, чепурили, налягали прикраси. Здійснювали поклоніння різним 
божествам, насамперед Сарасваті й Ганенії, пов'язаних із знаннями й 
мудрістю. Вчитель здійснював обряд, присвячений початкові вивчен¬ 

ня абетки, стоячи обличчям на схід, тоді як дитина сиділа обличчям 
на захід. Обряд передбачав написання й прочитання окремих слів чи 
фраз, як правило, звернення до божеств. На тацю насипали рис і по 
ньому спеціальною для цієї нагоди паличкою писали, скажімо, “Уклін 
Сарасваті" чи "Слава Гаметі”. Учень кланявся вчителеві, і той просив 
дитину прочитати написане. Після цього дитина дарувала вчителеві 
одяг, прикраси й тричі обходила довкола зображень божеств. Ватьки 
обдаровували жерців за участь у ритуалі, а ті благословляли дитину. 

Жінки, в яких живі діти й чоловіки, легенько погойдували запалені 
світильники. Церемонія завершувалася врочистим поверненням ста¬ 

туеток богів на звичне місце - домашній вівтарик. Після завершен¬ 

ня навчання, яке тривало 12 або більше років, учень повертався до¬ 

дому, здійснював омовіння й відповідний обряд, що символізував за¬ 

вершення учнівства й перехід до наступного життєвого відтинку. За¬ 

вершивши учнівство й здійснивши обряд повернення додому, юнак 
мусив якомога швидше одружитися. А сімейне життя - найважливі¬ 

ше у другому відтинку життя людини. 

антевасім "який живе поряд" - означення учня, який живе в 
оселі свого на вчителя-гуру і вивчає під його керівництвом веди. Тер¬ 

мін складають санскр. анте+васін, де васін - “який живе, жилець”, пи¬ 

те - "сусід; сусідній". 

брахмачарін - учень, який вивчає веди під керівництвом 
учителя-гуру і дотримується належних обітниць, перший щабель 
життя брахмана, полягає саме в отриманні релігійної освіти. Термін 
складають санскр. брахма+чпрін. де чарін "який слідує, йде", а брахма 
"священне знання". 

ведарамбга "початок вед" - церемонія, яка здійснюється перед 
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початком вивчення вед. Термін складають санскр. всда+арамбга, де 
веди “веди" арамбга - “початок, починання". 

відьярамбга “початок науки" - церемонія, присвячена початко¬ 

ві навчання, передбачає вивчення алфавіту. Термін складають санскр. 

відья+арамбга, де арамбга - "початок, починання", відья "знання, нау¬ 

ка", споріднене з веди й укр. відати, відання, відомий тощо. 

відьяснатака "випускник” - учень, який пройшов повний 
курс навчання у навчителя-гуру, але при цьому ще не завершив усіх 
обітниць учнівства. Термін складають санскр. відья+снатака, де відья 
- "знання, наука", снатака. досл. “омитий" - означення учня, що від¬ 

був обряд омовіння, який завершує період учнівства. 

вратаснатака “завершитель обітниці" - учень, який закінчив 
період учнівства, здійснив всі обітниці цього періоду, але не пройшов 
повного курсу навчання. Термін складають санскр. врата+снатака, 

де врата - “обітниця, клятва", снатака - означення учня, що завер¬ 

шує період учнівства. 

найштхіка "відданий" - учень, який все життя живе в оселі 
свого навчителя-гуру й прислуговує спершу йому, а потім його сино¬ 

ві. Термін утворений від санскр. ніштха "відданий, відмітний, осо¬ 

бливий". 

самавартана “вертання" - обряд повернення учня з оселі 
навчителя-гуру додому після періоду учнівства. Термін сходить до 
санскритської дієслівної основи сама+варт, де сама - префікс, яко¬ 

му значеннєво тотожне укр. по в слові повернення, а дієслівна основа 
варт “вертіти, крутити, обертати" тотожне українському верт у сло¬ 

вах вертіти, вертати, повертати, поворот, коловорот тощо. 

упанаяна “підведення" - обряд приведення учня до навчителя- 

гуру, ритуал посвячення в учні. Термін сходить до дієслівної основи 
упа-ні “підводити", бо батько приводив хлопчика в оселю його май¬ 

бутнього навчителя - гуру. 
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АДПМАСА 

АДГІРАТХА 

АДЕВАЯ 

АДЖА 

АДЖАГАВА 

ЛДЖАТК АІІАДА 

АДЖА її 

АДЖАТАІІІАТРУ 

АДЖЛІІІРІНП 

АДЖАЯІІАЛА 

АДЖАЯРАДЖА 

А ДЖІІІА 

АДІ ЬРАХМО- 

ГАМАДЖ 
АЛІВАРАХА 

АЛІГАДАЛГАРА 

АДІДЕЯА 

АЛІКАВІ 

АДІНАТХА 

АДИ1УРУША 

АДІ II 

АДІТВІ 

АДІТЬЯ 

АДІТЬЯКИІІАВА 

АЛІ III РІПА 

АЛІІИУРА 

АЙЛАВІЛА 

АЙНЯРА 

аногана 

АЙОДГЯ 

АІІРАВАТА 

АЙЯНАР 

АКАЛА ВОДІ АІІА 

АКАЛІ 

АКРУРА 

АКУЛІ 

АКІІІА 

АКШАМАЛА 

АКШАУХІІІІ 

а миля Панамі 

АКШАЯТРІТІЯ 

АЛАКШМІ 

АЛАЮДГА 

АЛІЛГА 

АЛЛАХАБАД 

АЛВ біруні 

АЛМІОІІА 

АМАВА» ЬЯ 

АМАЯА 

АМАЛЬЛАР 

А.МДРАВА 11 

АМАРАКОША 

АМАРАІІАТХА 

АМАРАПРАЬП' 

АМАРАСІІІХА 

АМАРДАС 

\мкд 
АМЬАЛА 
АМБАРІШД 

АМБАІ11ТХИ 

АМЬІКА 

АМЬУВАЧІ 

АММА 

АМОЛА 

АМРІГА 

АМРІТА 

АМРІТАЛРАЙА 

АМРІТАМАЛІН1 

АМРІТАМАНТХАНА 

АМРІТАХАРАНА 

АМРІК.АР 

АМШАВАТАРА 

АІІАДІ МАДГ Я 

ПлГЯМТІ 

АІІАКА ДУІІДУВП 

А11А11Г А 

АНАПІАПАЛА 

АНАПІ А'РАІіГА 

а іі а н лат андана 

аііанта 

аііанта* 

ЧАТУРЛАІІІІ 

АНАПІАШАНН 

АНАРТА 

АІІГА 

АІІГИ 

АІІІАВІДЖА 

АІІПРА 

ДНІ IIі АСИ 

анода 

АІІДАДЖА 

АІІДЛДЖРШВАРА 

АІІДГАКА 

АІІДГАКАВРІШНІ 

ІІАІХД 
АІІДЖАЛІ 

АІІІНАРПІІ 

ЧІПКІШ 
ЛІ 11МІIIIА 

АІІПЬЯ 

АІІН АЛАКШМІ 
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АННАІ1УРНА АШТАДГАРА 

ЛНТЛКА АШТАДІКПлЛА 

ЛІІТЬЯВЛСАІІІ А ЛІТАКА 

АНУ АИТАКАПАЛА 

АНУВРАТЛ аііітакарна 

ЛНУЛОМЛ АШТАКОНА 

АІІУМАРАНА аштакшарг 

АНУМАТІ МАНТРА 

АНУПА АШТАМАНГАЛА 

АНУРАШ АМУР АШІА МАТАРАС 

ЛНУХЛРША аштамурп 

АНЧІТАХАСТА аіігтанга 

МУДРА АШТАНҐАЙОСА 

АПА АІІІТА ПаШа 

АІІАВА АШТА ІІРАДГАН 

АЛАГА АШГА РАСА 

АПАГЕЯ АІІІТАРАТХ А 

АПАМ НАПАТ АІІІТА СІДДГІ 

АПАМПАП АШТА ШМА 

АЛАРАДЖІГА АІІІТАШРАВАН 

АПАРАІІГА аііітаіііракас 

АІІІДА ЬАЬГРУ 

АПСАРИ ьаіірувахана 

АРАНЬЯІІІ БАГАЛА 

АРАТІ 

АРАТТА БАГЛАЙ 

АРДЖУН БАГУМУЛАКА 

АРДЖУМАІІАЛА ЬАГУМУ РДГАМ 

АРІДЖІТ БАГУРАТХА 

АРТА багуіііравас 

АРИ) А БГ А БАКА 

АР’Я БАКАВАТА 

АСАНДІ ЬЛКАВАЛ 

АГІТХІГВА БАКАДЖІТА 

ачалеііівара МКАНАКХА 

АЧ'ЮТА БАКАРАДЖА 

АЧЮТАГРАДЖА ЬЛКАСЛХАВАСІН 

АЧ’ЮІ АНУДЖА БАКУРУКА 

АШВА БАКОГА 

АШВАГРІВА БАКУЛА 

АШВАМЕЛГА ЬЛКУЛАМЛЛА 

АШМАНВАЇІ ЬЛКУЛІТА 

АШТА БАЛА 

АШТАБГУДЖА ЬАЛАБГАДРА 

АШТАВАКРА БАЛАЬГРІТ 

АШТА-ГРАХІЙПГА ЬА.ІАВІРА 

БАЛАГОПАЛА БГУМІДЖА 

БАЛАДА БІУРІ 

БАЛАДГАРА БГУРІКІРП 

ЬАЛАДІВА ЬІУРІШРАВЛС 

БАЛАНУДЖА БГУТЛНЛТХ 

балапагі БГУТАПлТІ 

БА ЛІН БІДЖА-МАНТРА 

ЬАНАВІРА БІДЖАНАГХА 

ьаіікімчаіідра БРАХМАВАРТА 

ьансідгара БРАХМАДЛНДЛ 

барахі БРАХМАНИ 

БАРАХМАЛА ЬРАХМАПІТРІ 

ЬАРСАЙТ БРАХМАПУТРА 

БІАГА БРІДЖАЬІ УШАНЛ 

ЬГАГАВАТА БРІХЛДРАТХА 

БГАГАВАЛ ЬУДІАНАСАРА 

БГАГАРАТХА ВАДЖАІ1ЕЯ 

БГАПРАТХІ ВЛДЖРА 

ЬГАГЯЛАКІІІМІ ВАДЖРАВІРЛ 

БГАДРА ВАДЖРАДАКІІІІНА 

БГАДРАЬАЛАНА ВАДЖРАКАРІІІАІІЛ 

БГАДРАВАЛ ВАДЖРІІІ 

БГАДРАВІИДА ВАЙРІВІРА 

БІАДРАДКХА НАЙІНТ 

ьгадранідгі ПАНДАНА 

ЬГАЯРАІІІВА В ЛII ДАЙ А'МАЛА 

БГАЙРАВА ВАНДІН 

бгаратсііяу НАІІДІНІКА* 

бгата ВЛНДІТАВЛНДЬЯ 

бгагтаріка ВЛРЛНАВАТЛ 

ьпма ВАРАІІАСІ 

ВЛМАРІКА ВАРАХА 

ЬІ імараіху ВЛРАХАМІХІРА 

БГІШМА ВАРІ НІ А 

БГІШМАКА ВАРІШАПРІЯ 

БГОДЖА ВАРІІИ 

БГОДЖАКАТА ВАРУНА 

БГОДЖА ВАРУНАМІТРА 

РАДЖАНЬЯ ВАРША 

ВАРДГАІІА ВАРШАГІРІ 

БГОДЖІ ВАРІІІАМАДА 

БГРІГУ ВАРШАНДГАРА 

БГУДГАРА ВАРШІКІ 

БГУДЖАГАРІ ВЛРШНЕЯ 

БГУДЖАГАРАДЖА ВЛСІШТХА 

БГУКАІІГЯІІА ВЛСУДГАРІНІ 
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ВЕДИ 

ВЕДІ 

ВЕНА 

ВІДЛИЛА 

ВІДАРБГА 

ВІДАРЬГИ 

ВІНАЯкИ 

ЙІРАРАТХА 

ВІШВАМІГРА 

ВІШВАІІАЛАк 

ВШІНАШРАВАС 

ВІІІІНУПУР 

ВІШНУРАТХА 

ніиінушлкті 
ВРАТЬЯ 

ВРІКА 

ВРІКАДЕВА 

ВРІКАДІІІТІ 

ВРІКАКАРМАН 

ВРІКАСТХАЛА • 

ИРІКАСЬЯ 

ВРІКАГІ 

ВРІКОДАРА 

НРІША 

ВРІШАЬГА 

ВРІШАЬІ АІ АТІ 

ВРІІІІАЬІАДІВА 

ДЖА 

ВРІШАЬГА,(РІ 

ВРІШАБІАКЕТУ 

ВРІШАБІАНКА 

ВРІШАБГАНУ 

ВРІІІІАБГАСА 

ВРІІІІ АЬГ АСНАМІН 

ВРШІАЬГЕКиїАИА 

ВРІШАВАХАНА 

МРІIIIАІ А 

ВРІШАПР 

ВРІІІІ АДАРКІ'А 

ВРІША/ІАРМІ 

ВРІШАДГАРА 

ВРІІІІАДГВАДЖА 

ВИІШАЛЬВЛ 

ВРІШАКА 

ВРІШЛКЛІІІ 

ВРІШЛКЬТУ 

ВРІША.ІАКША 

ВРІШАМІТРА 

ВРІШАН 
ВРІШАНА 

ВРіиинАїивл 
ВРІШАНГАН 
ВРІШЛНКА 
ВРІШАН ДА 

ВРІШАНТАКА 

ВРІШАІІАРВА 

НРІШАІІАІІ 
ВРІШАСЕНА 

ВРІІ1ІАСКАІІДГА 

ВРІШЛТМАДЖЛ 

врииїн 
ВИШНІЇ 

ВРІШНІВАРЕІІЬЯ 

ВРіиіІІІГАРБГА 

вріишіджіВА 
ВРІІШІІКУЛОДВАХ А 
ВРШІІІІІІАНДАНА 

■РіижіИАП 
ВРіиіІІІІІРАВАРА 
ВРІШІІІІІУІІГАВЛ 
ВРІИІІІСАГТААІА 

ВИННИК ІМХА 

ИРІІІШІШЛРДУ/ІЛ 
врішіниіРниїХА 
врііпііьяіідіаьл- 

іілп 
ВРІІІІІІЬЯІІДГАкОТ 
ТАМА 
ВР1ШПМЛІ 

ГАВЕНДРА 

ГАДАДГАРА 

ГАЦЖАЛАкШМІ 

ГАДІН 
гарбі агріха 

гарудаді ваджа 

гаураііга 

ПРІЛІ АРА 
ІОВАРДІ АНА 

ГОВІР Я 
ГОВРІША 

ІОВРІ ПІЛЬГА ДГВА- 

ДЖА 

ГОВРІШАНкА 

ГОВРІШОТТАМАВА- 

ХАНА 

ГОЛА 

ГОДАВАРІ 

(ОДАНА 

ГОДГАРІН 

ГОКУЛА 

ІОКШІРА 

ІОЛОКА 

ГОМІН 

ІОМУкХА 

ГОПА 

ГОП А 

ГОПАКА 

ГОПАЛА 

(ОІІАЛЛКА 

ІОІІАНАНДАІІА 

ГОІІАТІ 

ГОПАШТАМІ 

ГОПІкРІШНА 

ГОІІІНАТХА 

гоііта 
І ОРЛІ ХАП РІ 

КМВАМІ 

ІОСВАМІН 

ГОІРА 

ІОГРАБГІД 

ІОШАКА 

ГОШАЛА 

ГОШТОМА 

ГОШТХА 

ГОЯНА 

ІИАВАСТУТ 

ГРАМА 

ІРАМІКА 

ІРАХА 

ІІМХАДІПТІ 

ГУДЖДРРАШТРА 

ГХАНАШЯМА 

ІХАТІЧАКРА 

ДАЛІ ІДЖА 

ДАДГІНАДІ 

ДАЛЬНЯ 

ДАІІ4ВА 

ДАІІАВІРА 

ДАНАСТУТІ 

ДАНАШУРА 

ДАНДА 

ДАИДАБАХУ 

ДАНДАВІРА 

ЛАНДАГАУРІ 

ДАНДАДГАРА 

ЛАЙДАКА 

ДАІІДАМУкХА 

ДАНДАНАЯКА 

ДАНДАНІТІ 

ДАНДАПАІІІ 

ДАНДАСЕНА 

ДАНДІН 

ДАНУ 

ДАРБГА 

ДАРЬГІН 

ДАРШАНА 

,ІАТТАТРЕЯ 

ДАИІАГВА 

ДАШАРАТХА 

ДАШАРУІІА 

ДАШАРХА 

ДАШАРХАНІРА 

ДАЯВІРА 

ДВАРАКА 

ДВАРАКАНАТХА 

ДВІДЖАВАХАНА 

ДІАНАЛАКШМІ 

ДГАНІШТХА 

ЛІ АРАІІІСУІА 

ДГАРАПАТІ 

ЦІАРМА 
ДГАРМАНІІ'А 

ДІ АРМАДАТГА 

ДГАРМАГІРІ 

дгармагоііа 

ДІ АРМАДИ А НІ 

ДГАРМАВАРДГАНА 

ДІ АРМАВАРМАІІ 

ДГ АРМАВАХАНА 

ДГ АРМАИОІІІ 

ДІАРМАКІРТІ 

дгармаііаьгл 
ДГАРМ АІІІА 

ДГАРМАРАТХА 
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ДГЛРМЛСШДГУ ДЖАЯПІДА 

ДГАРМЛШЛСТРИ ДЖАЯРАМА 

ДГАРМАШРАВЛС ДЖЕДАМ 

ДГАРМАЯШАС ДЖІГАМІТРА 

дгір ДІВАРАТХА 

ДІРУІА ДІВІРЛТХА 

ЛЕВА ШПАК 

ШВАВГРАТА ДІІІТАН 

ДЕНАВРАТА ДРАВІДА 

ДЕВАДАТТА ДРАУІІАДІ 

ДЕВАКІСУМУ ДРІДІ АРАТХА 

ДЕВАМІТРА ДР1ШАДВАП 

ДГВЛІІА ДІ ДРУІІЛДА 

ДЕВАІІАЛІТА ДУРГАДЕВІ 

ДЬВАІІУДЖГГА ЕКА 

ДГНАРАКШІТА ЕКАВІРА 

ДЕВАРАТХА ЕКАД \ІІТА 

ДЕВАТІДЕВА ЕКАДАШІ 

ДЕВАШІ'АВАС ЕКАКУНДАЛА 

ДІ.ВЛЯІІІ ІКАКІІІА 

ДЕВІІІІІ ЕКАЧАКРА 

ДЖАҐАНМАГА ЕКАиіРІНГА 

джагаііііагха ЗАДНІЇ 

джага піаті ІІОР'І АТХА 

ДЖАСШВАРА ПІЛ 

ДЖАЛАДІАМА ПІДПИВАНА 

ДЖАЛАДЖА ІІІДІРА 

ДЖАНАДЕВА ІІІДОАРІКЛ 

ЦЖАНАКА ІНДРАНУДЖА 

ДЖАНАМНАТХА ІНДРАЧАПА 

ДЖАНМАВІРА ПІДУ 

ДЖАНМАДГІІІЛ ІІІЛУЬГА 

ДЖАНМАКІЛА індуьгава 

ДЖАІІМАІІІТАМІ шдуьтт 
ДЖАРАЛГАВА ііідубгушана 

ДЖАЯ ІІІДУВАДАІІА 

ДЖАЯВІРА ІІІДУІІРІ 

джаягоііала ІІІДУДЖАІП.) 

ДЖАЯДАІТА ІНДУДЖА (Р.) 

ДЖАЯДГВАДЖА ПІДУ ЦЖАНАКА 

ДЖАЯДЕВА ІНДУКАКША 

ДЖАЯДРАІХА ПІДЖАЛА 

ДЖАЯЛУРГА ІІІДЖАЛАША 

ДЖАЯЛАКШМІ ІІІДУКАЛІКА 

ДЖАЯЛЛЛІТА ІІІДУКАМАЛА 

ІІЖАЯІІАЛА ІНДУКАНТА 

ІНДУКАРА КЛРІІАДЖІІ 

ІНДУКАРМАН КАІ'ІІАІІУДЖЛ 

ІНДУКАРМУКЛ КАРПАМ 

ІНДУКЕТУ КАРКАСУ 

ІНДУКІРІТЛ КЛРІІЛІІІРЛВЛС 

НІДУКУТА КАРТАР 

індукшля КЛУ МОДАМ 

ІІІДУЛЄКХЛ КЛУРЛВЛ 

ІНДУМЛНІ КАУСТУБГА 

ІНДУМАТ КАУШЛЛА 

ІІІДУМЛТІ КАШ’ЯІІА 

ІНДУМАУЯІ КІЧАК 

ІИДУМІТРА КОША/ІА 

ІНДУМУКХІ КІРТАІІ 

ііідунандана КІР ГІДА 

ПІДУПАЛА КІРТІМАП 

НІЛУНРАЬІА КІРТІРАТХА 

ІНДУІІУТРА КІ 11101*1/1 А Л А 

ПШУРАІІІА КОТА 

ІІІЦУІПЕКХАРЛ КРІВІ 

КА КРІІИНА 

КАВІ КМіиіІАГУПТА 

КАЛА КРШІІІАІІАЛІ 

КАЛАКУПДЖА КРШІІІА-ПАМПА 

КАЛАНТАКА КРІІІІНЛПУР 

КАЛСПДУ КРІШПЛСАРАТХІ 

КАЛІ К 1*1 ПІП АЧ ЛМ ДРА 

КАЛІДАСА КУВІРА 

КАМАВІРЯ КУДЖА 

КАМАДЕВА КУДЖАІІЛ 

КАПАЛА КУКІДА 

КАМАЛАДЕВА КУПАНІЇ'А 

КАМАІ.У КУПАДГАРА 

КАМАЮШ КУЛАДЕВІ 

КАНВА-ІА КУЛАМБА 

КЛІІВАЛАДЖІІА КУДАСІА НА 

КАНІРА КУЛАІІАТІ 

КЛНДЛРІІАМАТРІ КУЛАШЕКХАРА 

КАІІКЛ КУЛЕШВАРА 

КЛНСЛКЕШПП- КУЛЬЯ 

ОДА ІІЛ КУМУДА 

КЛІІІІ КУІІДА 

КАІІЬЯКУМЛРІ КУНДЖАКІШОР 

КАИІВРІША КУІІДІП 

К АРМАВІРА КУІІП 
КАРНА КУНТІБГОДЖА 
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КУІІЛЛА 

КУІІАТІ 

КУПУТРА 

КУРМА 

КУРМАЧДКРА 

КУРУ 

КУРУВІРА 

КУРУКШЕТРЛ 

КУРУСТХАНА 

КУШАДГВЛДЖЛ 

КУШАСТХАЛА 

КУШАСГХАЛІ 
КУШТХА 

КХАІАСАНА 

КХАГЕІШРА 
К ШАТРА 

КША ГРАДІ АРМАІІ 

КШАІРАДЕВА 

КШАТРІІ 
КІІІАМЛВІРА 

КІІІІРАВАП 

КІН І РАДЖА 

КШІРАСАІАРА 

киїїГАЛіп 
КІІПТІІІГУ 

/1 АНАПА 

ЛАГУДА 

лакшмаіі 
ЛАКШМІ 

/ІАКІІІМІІІАРЛЯМА 

ПАКиїМІЧАНДРА 

ЛАЛІТЛКІШОР 

;і АІІІА/1ІІІ 

ЛАН ІАЛІIIIА 

ЛАХОР 

/ІІЛАВАГАРА 

ііОКА 

ЛОКАМАТРІ 

ЛОКЛІІАЛА 

ЛОХІТА 

ЛОХІ1 ЛІ РІВА 

ЛОХИ ЛІІІА 

ЛОХІГАШВА 

мадаііаіоііала 

МАЛІ ДВА 

МАДГАВАІІРІЯ 

МАЯГУВАГА 

МАДГУМАКХІ 
мадгунаді 

МАДГУПАЛ 
МАДГУРАНАТХА 

МДИТХІЛІ 

МАЛ 
МАЛЛАІІРІЯ 

МАНДЖУКГШІН 

МАНДЖУЛА 

МАІІДЖУШРІ 

МАНІМАЛА 

МАНУШ 
МАРУ ГИ 

МАТИ 

МАТРІВІШІІУ 
МЛГРІДГВІ 

МАТСЬЯВАТАРА 

МАТХУГАНАТХД 
МАУЛІІІ 
МАХДБАЛА 

МАХАБАЛИИВАРА 
МАХАЬАІІІІІ 
МАХАМ А ПРАНА 

МАХАМ АГАТА 

МАХАЬПМА 

МАХАМЛЖА 
МАХАЬІІШМА 

МАХАВДРАХА 
МАХАВАЮ 

МАЛАВІ, ІЬЯ 

МАХАВІРА 

махаврлта 

МАХАВРІІІІА 

МАХАГАІІАІІАТ1 

МАХАГАУРІ 
МАХАІІРІ 

МАХАГІТА 
МЛХЛІРІВА 

МЛХАДІВАІІІ 

МЛХЛЯІВА 

МАХЛДКВІ 

МАХАДЖАЯ 
МАХАДЖВЛЛА 

МЛХЛДЖНЯІИН 

МАЛА КАЛ І 

махакешА 

МАХАКУЛІНА 

МАХАКША 

МАХАМАТРІ 

МАХАНАДІ 

МАХАПАДА 

.МАХА РАДЖА 

МАХАРАТХА 

МАХАРАШТРА 

МАХАСАТЬЯ 

МАХАТУШІТА 

МАХАХАСТА 

МАХАІІІ АКТІ 

МАХАШВЕТА 

МАХЕНДРА 

МАХЕША 

МАХГШІ 

МАХІНЛРА 

НАША 
МАХІІІУТРІ 

МАХІРАТХА 

МАХІСУТІ 

МАХОРДІ А 

МАЮРАРАТХА 

МАЯ 

МЕГХА 

МЕГХАБГУ1І 

МПХАВАХАІІА 

МИ ХАВАГНІ 

МЕГХАДВАРА 

МЕГХАДУТА 

МЕІХАРАВА 

МЕГХАРАДЖА 

мегхаратха 

МЕТХАЯІІТІ 

МИІІЕК 

МІНА 

міііаратха 

мітра 
мправіііда 

МІТРАДАТТА 

МІТРАШРАВАС 

МОЛІНА 

МРІҐАІІКАМ АУЛІ 

мрігаратха 

МУКУТА 

МУЛА 

МУЛАКГАДРА 

МУЛАКА 

МУЛАРАДЖА 

МУЛАСТХАНА 

муластхана 
МУЛЬЯВАТІ 

МУИІ 

МУІІІВРІША 

МУРАЛІДГАРА 

МУРДГАН 

МУРУНДИ 

МУСАЛІН 

МУІІІАКАРАТХА 

ІІАБГА 

11А Б (А Г А 

ІІАЬГАКЕТАІІА 

ІІАЬГАПАНТХА 

ІІАБІ апраііа 

ііаьіага 

ііабгасал 

ііабгасадіпа 

ІІАБІ АСАРГТ 

ІІАБГАСІНЛГУ 

ІІАІ.ГАГТХАЛА 

ІІАБГАСЬЯ 

ІІАБІ АЧАКІІІУС 

ІІАЬГАЧАМАША 

НАБГОНОНІ 

ІІАВАГВА 

ІІАВАКА 

ІІАВАРАТХА 

II АНАПІ АКТІ 

IIАІ АІІ АМІН А 

ІІАІАІІАДІ 

ІІАІАІІТАКА 

ІІАДІДГАРА 

ІІАДІДЖА 

ііакхадараііа 

нам аіі 

ІІАІІДАЛАЛА 

наіідараііі 

ПАРА 

II АРА ВІРА 

II АР МІ АРАЯНА 

ІІАРДІІАТІ 
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натавара ПАШУПА 

ІІЛТХЛИ ПАЮ 

НЬИІТЛІ* ПАЯСПАТІ 

НІ/ІАВАСТРЛ ПЕНДЖАБ 
НІЛЛкАІІТХА пін ака 
НІЛАЧХАДА ПІНДА 

оіхаратха ПІТАМБАРА 
ОДРА ПОТРІРАТХА 
ОТПРОТ ПРАБАЛА 

ОУМ ІІРАБГАПАЛА 

0111АЛП ПАТІ ПРАВАРА 

ПАДАГОІІГАР І1РАВІРА 

ІІАДМА прадакшіна 

ПАДМАНАРІІА ПРАДЖАІІАЛА 

ІІАДМА ВАТІ ПРАДЖАІІАТІ 

ПАДМАРАТХА ПРАМАТХАДППА 
ІІАДМ АСІІУШ А ІІРАПАЛАК 

ПАКТАР НРАІІАЛІИ 

ІІАКШАРДДЖА ПРАНІ ГАМАХА 

ПАЛА ІІРАСТАВА 

ІІАЛАКА ПРАГІЛОМА 
ПАЛІІІ ПРАТХІТ а 

ПАЛ ІТ А прахаста 

ІІАІІДАВАЬПЛА ПРАШРАВАС 
ПАНКТІРАТХА ПРІГХАПАТІ 

ПАІІІКАР іірітхвіпала 
ііаііііагашаііа ПРИ ХІВІ 

ІІАІІЧА ІІРІТХУ 
IIАІІЧАВ АІІА ПРІТХУВ1РА 

ПАІІЧАВІРА ІІРІТХУЛА 

ПАІІЧАДІ ВА іірітхушравас 
ПАНЧАЧА ПІ'іііі АЛАШВА 

ПАІІЧАМУЛА пріиіінгу 

ІІАИЧАІІАІІА ііпиінілгАРА 
ПАНУ шчіинідгві 
ІІАРАМАРА ПНЯЧлДГУ 
ІІАРНАІІ пріяііірхвас 
ІІАРДЖАІІЬЯ ІІУДЖА 
ПАРТХД ІІУ.ІОМА 
ІІАРТХАСАРАТХІ ІІУІІКЯШ.10КА 
ПАРІ ХІНІ ІІУРВЛІІАЛІІІ 

ІІАР'ЯІІІР \ВАС ІІУРІІДМАГЬЯ 

ІІАТАГАПАТІ ІІ'РН АМРІТА 

КАТАР ПУРОДГАТА 
ІІАТТРАІІАТІ ІИРОРДТХА 

ІІАУРАКА ІІУРОГАД 

ІІУРОХІТА САІАРА 
пуииті САІАРАСУТА 
ІІУРУМІТРА САДЛВІРА 

ІІУРУШАІІАТІ САКАМРДГА 
НУТРА САМАНТА- 

ІІУШАН ІІАНЧАКА 

ііуюпвара САМАРА 
РАВІ САМАРАВІРА 

РАВІРАТХА САМАРАДЖІТ 
РАГХАВА САМАРАЧУРДГАІІ 

РАГХУВІРА САМАРАСІНХА 

РАДГА САМАРЧАКА 
РАДГАКРІШІІА (АМБА 

РАДЖАІІУТРА САМВАРАНА 

РАДЖВАР САІІКАРІІІАНА 

РАЙВАТА САІІІІІДА 
РАДЖІВА САІІТА 

рак Там акііі а СЛІП ЛҐОДА ВАРІ 
рамаватаРа САІІТАГУ 
РАМАГОЛАЛА ГАІІТЛДЖІТ 

РАМАНУДЖА С АІІТЛМЛТРІКЛ 
РАМ АIIIАII к АРА С.АПГАПУРІ 

РАНАВІРА сан Тл рші 
РАНАЧХОДА слпгарава 
РАНДЖІТ САІІТАСАРАСВАТА 

расашіа < ЛІІТАС 1НДГЛВЛ 

РАШТРАЬГРІТ САПТАШВА 

РАШТРАВАРДГАІІА САРАГВАТІ 

раштрадеві САРІКА 

РАШТРАІМЛА САТЬЯРАТХА 

РАШТРАПАТІ САУВІРА 
ГАХУБГРЛІІІ САУВІРАДЖА 

РІВА САУВІГАРАДЖА 

РЕВА ТІ САУВІРІ 

РІЛЯП САУМЛКА 

РІТАДГАМА САХАСРАКША 

РІТВІДЖ САХАСРАМУРДГАІІ 

РІТУ ( ВАРІ А 

РІТУПАЛАк СВЛРГАДГЛРА 

РІ ВІЛЬГА СВАРІ АЛАКШМІ 

РІШАЬІ АДЕНА СВАРГАМАРГА 

РОХНІІ ( ВАРГЛІІАДІ 
РУкМАРАТХА СВЛРГАІІАҐЛ 

РУКМІДАРІІА СВАС.ТІКА 
РА кМІІПІІІА СІКХІІ 
( АВІРА іІІІДГАВЛ 
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СІНДГУ 

СІІІДГУ ВІР'Я 

сііідгувріша 
СІНДГУДЖА 

СПІД! У кл 

андгуклііья 
СІНДГУЧА 

СІНДГУМА1РІ 
СІНДГУ НЛНДЛІІЛ 

СІІІДГУІІАІ1 

СІІІДГУПУГРЛ 

СІНДГУРАДЖА 

СІНДІУСЛУВІРА- 

6ГАРТА 

СКАНДА 

СНАІІАЯТРА 

СОМА 

СОМАІРАХА 

СОМЛДАТТА 

СОМАДІ АРА 

СОМАКА 

СОМА К А 

СРАВАІГП 

алвл 

СТАВЬІІЯ 

СІАВІГАР 

СТОМА 

СТОТАР 

СГОГРІ 

СГУЬГЛ 

ауті 
СТУТЬЯВРАТА 

СТХАНІК 

О’ 
СУБІРЛГА 

СУВІРЛ 

СУДПР 

СУКІРТІ 

СУРАҐРАХА 

СУРЛДЖ 

СУРАДЖМУКХІ 

сурлджя 

СУРАТХЛ 

СУРАШТРА 

СУ СІ У ТА 

СУШРАВАС 

СУЯШАС 

ТАКШАКА 

ТАІІАТІ 

ТВАШТАР 

ТОМАРА 

ТОМАРАДГАРА 

ТРАСАДЛСЬЮ 

ТРЕГЛ 

ТРІАКША 

ТРІВАРГА 

ТРІВАРГА 

ТРІВЬДА 

ТРІВРІШАН 

ТРІДАНДА 

ТРІДАШЛ 

ІРІДІАНВАН 

ТРІДІВА 

ТРІКОНА 

ТРІПОКА 

ІРІїШКАЧЛІІДГА 

ТРІМЛДІУРА 

ТРІМУРТІ 

ТРІІІАТХАГА 

ТРІИУРА 

ТРІІІУРА 

ТРІІІУ РАІ ХНА 

ІРІІІУРАДАІ1 

ТРІІІУ РАМ АРДАІІА 

ІРІІІУРАН ЛІН АІІА 

ТРІІІУ РАІІГ АКА 

1РІІІУРАНТАКАРА 

ТРІПУРЛРІ 

ТРІІІУ РАСУ НДЛРІ 

ТРІШАНХУ 

■ РІШУ її А 

ТРІШУ/ІАІАІІІЛ 

т рішучій 
тхагта 

УДАНІІУР 

УДАкАІІЬЯ 

УДАСУТА 

УДАЯВІРА 

УПАВЛРША 

УРАГАБІ V ШАІІА 

УРАГАПУРА 

УРАГАРАДЖА 

УРАГАРІ 

УРЛГЕНДРЛ 

УРНАВАТІ 

УРУШРАВАС 

УТТЛРАЯНА 

УШАДРАТХА 

ХАЙМАВАГІ 

ХАЧАДГАРА 

ХАЧАДГАРАНУДЖА 

XАМСАРЛТХА 

ХАРА 

ХАРАВІРА 

хараіовінда 

ХЛРАДЕВА 

ХАРАНАРАЯНА 

хараііііа 

ХАРБІР 

ХАРІ 

ХАРІЬЛЬІ І’У 

ХАРІВАТСА 

X АРІ В АХ АIIА 

ХЛРІГАНГА 

ХАРІДАТТА 

ХАРІкЕШЛ 

ХАРІкРІІІІНА 

ХЛРІМІТРА 

ХАРІІІА 

ХАРІІІАМА 

ХЛРІІІРІЯ 

ХАРІРУДРА 

ХАРІТА 

ХАРІ ХАРА 

ХАРІШАРА 

ХАРІШРАВА 

ХАРІШ 

ХАРІШЧАІІДРА 

ХАРІІІА 

ХАР'ЯШВА 

ХАЯГРІВА 

ХЬМА 

ХІМАБГЛ 

ХЕМАРАГХА 

ХГМАШАНкХА 

ХОГАР 

ХОТРІШАДАНА 

ЧлПТРЛСЛкХА 

чакарііаГар 

ЧАкРА 

ЧАкРАВАН 

ЧАКРАВАРТІІІ 

ЧАКРАДВАРА 

ЧАКРАДІ АРА 

чакраііаліта 

ЧАкРАПУР 

чакрін 

ЧАНДЛР 

ЧАНДЕРІ 

ЧАНДРА 

ЧАІІДРА (Р) 

ЧАНДРАЬГАҐЛ 

ЧАНДРАВАМША 

ЧАІІДРАНАТІ 

ЧАІІДРАІІРІ 

ЧАІІДРАСУРЯКША 

чанні 

ЧАРУНІРАВАС 

ЧАТВАРАВАСІІП 

ЧАТУРА 

ЧАТУРАІІАНЛ 
ЧАТ УРАНІ А 

чатураііга 
чатураііівл 

ЧА1УРАШРАМА 

ЧАЇУРБАХУ 

ЧАТУРВАКТРА 

ЧАТУРВАРІА 

ЧАПРВЛРНА 

ЧАТУРВЕДА 

ЧЛТУРВІДІА АСТРА 

ЧАТУР ВІНШАТІ- 

МУРТІ 

ЧЛІУРМАСЬЯ 

ЧАТУРМУкХА 

ЧАГУРХОТРЛ 
МАТУ ІІІІІ АНІ 

ЧАТУ1ІІІІАТХА 

ЧІІРАВАІІ 

ЧІІРАРАТХА 

ЧУХМР 

ЧХАІРАВЛП 
ПІЛ,(ПАРІ А 

ПІДЛІ УНЬЯ 
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ШАЙЛЛДГЛРА ШАГАДРУ 

ШЛКЛ ШАТАПАТХА 

ШЛКЛВІРА ШАТАРАТХА 

НІАКЛДЬВА ШАУРІ 

ШАКВЛРА ШВІІТА 

ШЛКРА ШВЕТАВЛРА 

ШЛКРЛДЕВА ШВЕТлГІРІ 

ШЛКРАДЖА ШВГГАШВЛ 

ШАКРАДІТЬЯ ШВСТІ 

ШАКРАНАІІДАІІЛ ШІВЛ 

ШЛКРЛРІ ШІВАГАНГА 

шлктл Шійаканта 

ШАКТАВАГИ ШІВАКІРТАНА 

III АКТІ ШІВАРЛГХЛ 

ШАЛЛІ РАМА 1111ВАІІІРКХ АРА 

ШАМБАРА ШІКХА 

ШАМРАЙ ПИШУ ПЛІ А 
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Наливайко Степан Іванович, народився 26 вересня 1940 року 
н селі Масевичі Рокитнівського району на Рівненщині, в селянській 
родині. Закінчив індійське відділення факультету східних мов у Таш¬ 
кентському університеті (1967), навчався в Лакхнауському універ¬ 
ситеті (Індія). Працював у видавництві художньої літератури -Дні¬ 
про» й журналі іноземної літератури -Всесвіт», викладав іидологіч- 
ні дисципліни в Національному університеті імені Тараса Шевченка. 
Нині - завідувач сектору порівняльних досліджень у Національному 
науково-дослідному Інституті українознавства МОН України. 

Українознавець-сходознавець-індолог, основоположник ново¬ 
го наукового напрямку в дослідженні української мови, етнічної іс¬ 
торії та духовної культури - української індоаріки. Перекладач, член 
Спілки письменників України, переклав з хінді та англійської два де¬ 
сятки романів, повістей і збірок оповідань індійських письменників. 
Видав -Індійські прислів'я та приказки», -Індійські народні казки», 
-Міфи Давньої Індії* і -Рамаяну» для дітей. Автор навчального по¬ 
сібника з мови хінді (1997) і книжок «Таємниці розкриває санскрит» 
(2000), -Індоарійські таємниці України» - визнана кращою книж¬ 
кою 2004 року в номінації -Обрії» (спеціальна й науково-популярна 
література), -Українська індоаріка» (2007) та довідника (2008) -Ти¬ 
сяча найновіших тлумачень давніх українських назв, імен, прізвищ, 
термінів і понять (на індоіранському матеріалі)» - про українсько- 
індійські мовні, етнічні, фольклорні, міфологічні, історичні й куль¬ 
турні зв'язки. Цю ж тематику продовжує і п'ята книжка дослідника - 
-Давньоіндійські імена, назви, терміни: проекція на Україну». 
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